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Hay at 

nsiklopedisi 

cildi tamam olmm?tur 

Her eve ve herkese lizrmdtr 

F ransada vaziyet heniiz degi~medi Neca~i sukutu hayale ugrad1! 

. . . . . Romaya gidip Musolini 
amelesznzn de Z$fzrakzle ile pazarhga girecekmi§! 

hal aldz, hiikUmet Parisin 
Grev, tren, otobiis, maden 

korkulacak bir 
• • • femin • • hazzrlzk yapzyor za$esznz 

••••••••••••••••••• ••••• •••••••••••••• •••••••••••••• Ill ••••• 

Miistakbel Avrupa 
Harbinin 
Garb cephesi! 
fi:9.) elki §imdilik biraz fazla hayal-
1.9) dir amma bu i§le ciddi surette 

me§gul olanlar da eksik degil
dir. F ransada iktidar mevkiine gel en ye
ni hukumetin ne kuvvette bir otorite te§· 
ki! edecegini heniiz bilmiyoruz. F akat 
son intihabatm verdigi neticenin bi.inye
sinde kuvvoc.t ihtimali kadar zaf maluli
Yeti dahi farzolunabilir. Her ne pahasma 
olursa olsun ~ulh idealini tutmak istiye
cek ve bunun bilhassa kuvvete istinad e
debilecegini takdir edecek sol bir Fran
SIZ hi.ikumeti Fransa ile beraber Avru
paya da istikamet gosterecek kuvvetli bir 
heyet olabilir. Filhakika sulhu tutmak, 
onu hal ve vaziyetin biricik hakimi kil
mak ve giderek silahlan azaltmaga bile 
jmkan bulabilmek i<;in i§e evvela· kuvvetli 
olmakla ba§lamak laz1mdir. 

Dikkate §ayan degil midir ki bugi.in 
harbederim diyenler Avrupay1 korkutu
yorlar. Harbederim diyen ci.ir' eti kuabil
mek i<;in: 

- Oyle mi. oyle ise ben senden ziyade 
· harbederim I 

C ;·, ..lbile mukabele edebilmek lazlm
dJr. 

. .ar a i aten k.orkunc, cidden iste-
mlmiyecek bir§eydir. F akat ondan mut
lak surette korkan zay1fhklar harbi ister 
istemez davet edecek ve olmlyacagl bile 
varsa onu behemehal olduracakhr. 

Y eni F rans1z hiikfunetinin biinyesinde
ki maluliyet tarah ise fazla sosyalistlik 
hareketlerile F ransanm dahili gailelerin
den harice bakam1yacak bir karga~ahga 
siiriiklenmesinde tahakkuk edebilir. Y eni 
hi.ikumet F ransada iktidar mevkiine gelir
ken memleketin hergiin artan grevlere 
sahne olmas1 bu fel~ketli maluliyetin bir 
a.Iameti gibi telakki olunursa ve eger i~le
tin arkas1 hep bu ~ekilde ta§kmhklarla 
tevali ederse o zaman F ransamn zay1f 
g~riinecek vaziyetinden A vrupa i-.in ye
n, fenahklar -.Ikabilecegini kabul etmek 
zaruri olur. Bu fenahgm en hafif tarah 
erg~ zuhur e~ecek bir harble tebariiz 
e~ecektir. Avrupada patlak verecek har• 
b1n ise herhalde yeni bir umumi harb de
mek olacagmdan kimsenin ~iiphesi olma
lnak lazimdJr. 

0 halde, tahakkuku asia arzu edilmi
Yen bu hailenin muhtelif cepheleri arasm
d~. ~ir de garb cephesi olacagmi di.i§iine
blhnz. General Baratier son bir yaZJSm
da bu cephenin baz1 ihtimallerini ehem
lniyetl-t tetkik ediyor. Kendisinin iizerin
d~ bilhassa tevakkuf ettigi bir vaziyete 
gore bu defa Almanlann Liyej istihkam
lanm arkadan c;evirmek iizere bitaraf 
H'lllanda i-.inden saldirmalan ihtimali 
«;rJk kuvvetli imi§. Bu takdirde Almanlar 
ne F rans1zlarm, ne Bel<;ikahlann istih
kamlarile me§gul olm1yarak bir hamlede 
Holanda, Bel<;ika ve §imali F ransada 
bi.itiin Simaldenizi sahillerini ele gec;irmi§ 
;ve Frans1zlar harekete imkan bulmadan 
vaziyete hakim olmu§ bulunacaklardu. 
General Baratier bu iddiayt yalmz bir 
faraziye halinde ileri siirmiyerek onun 
:A!manlarca ciddiyetle gozoni.inde tutul
duguna clair bazt de.J.iller vermektedir. 
Ezciimle Bntnswiek Universitesinde as
.Jceri ilimler hocast Mr. Bansenin (Diinya 
barbinde mt:safe ve mille tier) unvanh e-
11erinden aynen §U ciimleyi naklediyor: 

«- Eger 1914 te dogrudan dogruya 
Liyeji iskata c;ah§acagimiza Holanda 
bitarafhgml -.i&niyerek bu miistahkem 
lnevkii c;evirmi~ olsayd1k ne biiyiik fay
dalar elde etmi§ bulunacakhk. Y almz 
Belc;ikamn istilasmdan dolayt husule ge
len diinya hiddeti daha fazla. olmu~ ol
lniyac!lk, fakat sag cenahimizm ilerile
lnesi fevkalade siirat kazanmi§ olacakb.» 

Filhakika evvela Liyejin, sonra da 
Cethe hattmda Belc;ika ordusu k1sm1 kiil
lisinin miidafaa ve mukavemeti Alman 
pllnlntll tatbik ve tahakkukuna mi.ima
neat etmi§tir. ,Simdi Bel~ika • F ransa tah· 

zc zn 
Mesai F ederasyonunun karari 

Metalib kabul 

edilinciye kadar 

grev devam edecek 

Avrupa, Fransa hadise
lerini hassa~iyetle takib 

etmektedir Pariste bir tabrikada i§i btrakzp bina oniinde tezahiirat yapan amele 

[ M. Blum dtin 
yeni hiikumetin 

Grevden garib manzaralar; . Bir gazino mii~isyenle,ri ve dansiirleri i~i btrakmakla 
b~mber i~ba§mdan aynlmtyorlar! 

Paris 6 (A.A.) - Yalmz Paris bol- Yeniden grev yapanlar 
gesindeki grevcilerin say1s1 diin .sabah Paris 6 (A.A.) - Mevadd1 llbbiye 
210 bini bulmu§tur. ~imal eyaletinde yapan ekseri fabrikalarm amelesi de grev 
grevcilerin sayiSI diin ak§am 90 hindi. [Arkast Sa. 3 siitun 1 del 
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Filistin gene kari§ti 
uzerine yeniden Diin Hayfada Arablar1n tevkifi 

kar1s1khk ve musademeler oldu 
' r · .,. _..,... 

t; 
r ! 

Yaja sokaklartnda tel orgiller ve ihtiyaten haztr bulundurulan kttaat 

Hayfa 6 {A.A.) - Zerzevat<;Ilan kan~tkhklar iizerine, sokaklar siingiilii 
tehdid ve mallanm ziyan eden bazt A- askerler tarafmdan i§gal edilmi§tir. 

bl k.f. ·· ·· d b b h k [Arkas' Sa 7 siitun 3 tel ra artn tev 1 1 yuzun en u sa a c;t an 1111111111111 uallu•mnuu•u•;u,umuu•uuaumuuuu 
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kimah pek kuvvetli olarak tesis edilmi§ edilmi§ bir plandan bahsolunmaktadu. 
oldugundan binnefis Bel<;ikada tehlikenin Bu planda 1svi<;re ic;inden ge<;ilmek §Ikki 
daha nereden gelebilecegi dii§iiniilmekte yoktur. Cenubda ve merkezde mii~afaa 
ve bu bahiste §imali §arki tarafmda Ho- ile iktifa olunarak biitiin kuvvetlerm ~a
landa ic;inden gec;erek gelecek bir taarruz ~1 rtici bir siiratle Holanda i<;inden ge~e
ihtimali ehemmiyetle derpi§ olunmaga rek Liyeji ve Frans1z istihkamatml <;evJr· 
ba§lami§ bulunmaktadtr. mest mevzuubahstir. 

ingilterede Mr. Worothy Woodman General Baratier malumatm bu kada-
adh asker! muharririn Hitler rearms rile iktifa etmiyerek Almanyanm garb 
(Hitler teslihah) unvanh kitabmda AI· cephesi plam etrafmda daha ziyade taf
man harbinin garb plam olarak ayni za· silat ve malilmat vermekte ve hatta bu 
manda harekete getirilecek iic; istikamet meyanda Holanda i<;inden yaptlacak -.e
gosteriliyor: Holanda ic;inden Bel<;ikayi virme taarruzundan ba§ka dogrudan 
istila edecek bir sag cenah grupmam, dogruya istihkamahn iskatJ bile derpi§ e
FranSIZ _ Bel<;ika miistahkem mevkileri dilmi~ olacagma ihtimal Yermektedir. 
istikametinden gelecek muhtemel taar- Yukanki sahrlan hep bir ag1zdan sulh 
ruzlan kar~Ihyacak bir merkez grupma- i~tiyakmm tenarenelerini terenniim eden 

I. · · · d J d ~1 ecek Avrupamn iryiiziinde kayna•an korkunc m, SVI<;re I<;m en ura ag anna ge<; "'" • 
bir sol cenah grupmam. . , . ihtimaller hakkmda bir fikir vermek ic;in 

Almanyadan hicret etmi§ b1r muharn- kaydetmi~ bulunuyoruz. Ortada filen 
rin Revue de F ranceda ne§rettigi bir ma- harb yokken dahi zaman zaman insanm 
kalede M. Hitlerin emrile adma Epp goziine sanki biitiin cepheler teessiis etmi§ 
plam, yahud 1slah edilmi' Sehliefen plam gibi goriiniiyor 1 
denilen biitiin teferruat ve tafsilatl tesbit YUNUS NADl 

okudu 

Sag ftrkalar program1 
siddetle tenkid ettiler 
t 

Dun Mecliste programrm okuyan Bai!Vekil 
M. Leon Blum nutuk soylerken 

Paris 6 (Hususi) - Y eni F rans1z 
Ba~vekili M. Leon Blum bugiin Meb'u
san Meclisinde kabinenin programm1 o
kumu§tur. 

M. Blumiin diinkii beyanatma istinad 
r Arkast Sa. 7 siitun 1 de] 
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Ribentropu istiskal 
• etmisler? m1 

' 

Londrada hi~bir ingiliz 
NaZirJ kendisini kabul 

etmedi 
Londra 6 (A 

A) -Havas ajan• 
smdan: 

M. von Ribben • 
trop bugiin Berline 
donecektir. Siyasi 
mehafil, hi<; te bek
lenmiyen bu donii • 
§iin, M. von Ribben
tropun ne M. Eden 
vc ne de ba§ka her 
hangi bir nam ta - Von Ribbentrop 
rafmdan kabul edilmemi§ olmasmdan 
dogma sukutu hayal ve ho§nudsuzlugun -
dan ileri geldigi fikrindedir. 

ingiltere hiikumetinin bu tarzda dav -
ranmi§ olmas1, ingiliz suallerine Alman
yanm heniiz cevab vermemesinden dola -
ytdJr. Esasen, siyasi mehafil, bu ceva
bm menfi olacagmi tahmin ediyorlar. 
······························•ltl .. llllllltlllllllllllflllll 

Kii~iik Antant 

Devlet Reisleri diin 
Biikre~te toplanddar 
Biikre~ 6 (A.A.) - <.;ekoslovakya 

Cumhur Reisi Benes ile Yugoslavya N a
ibi Prens Paul hirer saat fas1la ile Biik
re§e gelmi§ler ve istasyonda Kral Karol. 
hiikumet erkam ve el<;iler tarafmdan se -
lamlanmt§lardtr. 

[Arkas' Sa. 7 siitun 4 tel 

imparatorun iimidini ktran Londrada gordiigii 
soguk muamele ve M. Edenle miilakabd1r 

Sir Samuel Hoar, Bahriye 

Naz1r1 oldu. Bu karar lngilte-

.--

Akdenizden filosunu 

~ekecegine ve ltalya ile anla

§acagma delil say1hyor 

Sir Sarnuel Hoar 

Londra 6 (A.A.) - Heniiz teeyyi.id 
etmiyen §ayialara gore Habe§ lmparato
ru Londrada gordiigi.i kabulden ve M. 
Edenle aralarmda gec;en konu§malardan 
memnun olmay1p, M. Musolini ile pa
zarhga giri§mek i<;in Romaya gitmek im
kamm ara§hrmi§hr. 

!mparatorun sab1k tayyarecisi olup 
Adis Ababaya dogru yoluna devam e
derken Romada yere inmek mecburiye
tinde kalm1~ olan Frans1z Druye buraya 
gelmi~tir. Kendisinin belki de N egiisii 
almaga geldigi zannolunuyor. 

$ayialar nereden ~tkh 
Londra 6 (A.A.) - Habe§ lmpara

torunun hemen bugi.inlerde Romaya gi
decegine dair -.1km1~ olan garib §ayia §U 

hadiselerden ileri gelmi§tir: 
1 - M. Edenle Londradaki yabanc1 

diplomatlarm ekserisi bugiin Habe~ elc;i
liginde yapilacak olan resmi mahiyetteki 

Neca§i 

kabul resmine i§tirak etmiyeceklerdir. 
2 - !mparator. M. Edenle bizzat 

vaki olan miilakatmdan ve Habe§ elc;isi
nin Hariciye Nezareti Habe§ i§leri di
rektorii M. Petersonla diinkii gorii§me
leri neticesinden memnun kalmami§Ilr. 

3 - lmparatorun Deyli Telgraf mu
harrirlerinden birine verdigi beyanat rna
nab goriilmii§tiir. Bu gazeteci, M. Mu· 
solininin kendisile temasa ge<;mek arzu 
eyledigini imparatora soyleyince, Negus: 

<<- Avrupaya, her tiirlii temas ve 
miizakerelerde bulunmak maksadile gel -
digi.» cevabmt vermi§tir. 

4 - T ayyareci Druyenin Londraya 
geli§i, en akla gelmedik ihtimallere yol 
a<;maktadir. 

N egiis • Ed en miiliikatrnrn 
neticeleri 

Londra 6 (A.A.) - Deyli Telgraf 
[Arkast Sa. 7 siitun 4 tel 
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lzmir muhteliti Viyana 
taktmtnt4-1 magliib etti 
izmirliler fevkalade giizel oynaddar. istanbul 
muhteliti de Ankara muhtelitine 3 - 1 galib geldi 
Diin T aksim stadyomunda §ehrimize 

davet edilen Ankara, izmir muhtelitlerile 
Avusturyamn Forst Viyana tak1m1 ' ve 
istanbul muhteliti arasmda iki rna<; yaptl- ~ 
di. 

C.:nlerden cumartesi ve havamn da 
hayli s1cak olmas1 seyirci adedinin nisbe
ten az olmasma sebeb te~kil etmi~ti. 

Ankara: 1 -Istanbul: 3 
Ciiniin ilk ma<;ml Ankara - 1stanbul 

muhtelitleri yaphlar. T ak1mlar sahaya 
mmtaka formal a rile c_;Ikhlar. Y ani An
karablar diiz ye§il, istanbullular diiz ku
mlZI faniialar giymi§lerdi. 

Oyuna izmirli hakem Mustafamn 
idaresinde ba§landigi vakit takimlar §U 
~ekilde dizilmi§lerdi: 

Ankara: Nallk - Saffet, Ali R1za -
Semih, Halil • Selim, lskender, Y a§ar, 
F ahri, Hamdi. 

istanbul: Sa fa • F aruk, Hiisnii - Meh
med Re§ad, R1za, Esad - Niyazi, Ali, 
Salahaddin, Seref, Fikret. 

Oyunun ba~lannda Istanbul takimi 
yalmz sol ac;1kla oynamak hatasJ irtikab 
etti. Bundan ba§ka baz1 oyuncularda top 
hakimiyeti o kadar azd1 ki yap1lan falso
lar seyirciler iizerinde gittikc;e artan bir 
aksi tesir husule getiriyordu. Dakikalar 

lzmir kalecisi muvaflakiyetli 
bir kurtartf yapryor 

ilerledikc;e topll hakimiyetten mahrum ol· 
mak keyfiyetine tiirlii falsolar da katt!
d!. Rakib oyunculara muannidane pas 
vermeler, ters vuru~lar ve saire gibi vel
basil futbolda en ileri gitmi~ iki ~ehir 
muhtelitinin oynamakta o1duguna yiiz 
bin §ahid bile yetmezdi. 

[Arkast Sa. 6 siitun 1 de] 
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Hidiseler aras1nda 

Milliget ve $Ghsiget 
zeka ve hassasiyet kuvvetinin ben• I rrldrirnr kabul edenlerdeniz; hele a-

liiimizle srmsrkr ve samimr bir te- iaf ve insan arasrndaki lark bizi top• 
mastan doiabilecegine inanan bir ragrn kanunlarrna esir, ~ahsiyetsiz ve 
Fransrz edibi, Maurice Barres, bu hiirriyetsiz, dar bir milliyelfi gorii~ 
lerdci goriifiinii tamamile brrakarak, ifinde kapanmaktan alrkoyar. Fakat 
oliinciye hadar biitiin fikirlerini ve Ia- bu ifife gefmi~, girilt miinasebetler 
aliyetlerini idare eden koyu bir milli- alemi ifinde ~ahsiyetimiz, onu terkib 
yetfilikte karar krlmtftl: eden millr ve iftimar tesirlerin hem 

«Benligimiz, diyordu, bira:z; ciddr mahsulii, hem de kar~rlrklr olarak ya
bir tahlile tabi tutulursa yok olur ve ratrcrsr ve icabmda nefsini fedaya ka
gefici bir mahsulii oldugu cemiyete dar varan bir miidafaacrstdtr. 
yerini brrakrr. llkonce gururunu hiir Bu iflimai tesirler nizamr diinyantn 
olmaktan alan dii,iincem, nihayet far- her tarafrnda millr olmak vasrllartnr 
ketti ki ben dogmadan evvel hemen - hatta gittikfe fiddetlenerek - muha· 
hemen en ince noktalarrna varmcrya faza ederlerken bizim onlarr inkar et
kadar kendisine kumanda eden bu memize ne kendimizden, ne de mille
topraga ve bu oliilere baglrdrr.> timizden ceva:z; vardtr. Bu mevzuda 

En son tahlilinde ~ahsiyetimizi, bize verdigi cevabr diin okudugumuz 
mahsulii oldugu cemiyet ifinde yok e-
den hu «lena filcemiyelfi> milliyet arkadaftmrza milliyetfilik hakkmda • 

ki fikirlerimizi biraz daha geni, bir 
mistiginden uzagrz; benligimizin bag-
lr oldugu topragr inkar etmemekle feTfeVe ifinde hulasa etmeyi ayr1 bir 

makaleye brrakryoruz. 
beraber, ondan kopmamak fCZrtile 
yepyeni bir hiiviyet ve fahaiyetle ay· PEYAMI SAFA 



2 CUMHURfYET 

I II II ( ~ehlr va 
VIYANA OO_N.U$U T rakyada yeni bir / 

hayat uyantyor Tarihi tefrika: 55 M. TURHAN TAN 

Kara Mehmed, Kii~iik Kara Mehmedle Biilbiilii Biitiin go~menler mus
~am Trablusu Valisi Kara Mehmed Pa~aya yolladt ·tahsil vaziyetine ge~tiler 

kendisi de Ukraynaya dogru yola ~1kh Birkag giinden -
beri §ehrimizde bu 

de kar§I besledigi kin katmerle§mi§ bulu- lunan Trakya U -
nuyordu. Bu ugurda Biilbiilii ve hatta mumi Miifetti~i Ge 

T ezerin mosmor kesilmi§ yiiziinii goz 
online getirerek bogucu bir hummaya ka
p!lan Yusuf, §U geli§ masmda bir i§ ba
§aramadJgl takdirde Hiinkarla kendi ara
sma !;ekilecek c;elik c;emberleri k1rmak 
fmatm1 bir daha giic; elde edecegini dii
§iinerek iradesini biledi, belindeki han • 
c;eri yoklad1ktan sonra yamba§mda du
ran ata s1c;radJ ve hayvam y1ldmm h1zile 
Hiinkara dogru si.irmege ba§ladJ. 

Onde yiiriiyen §airier, c;avu§lar, ken
di ktimelerini yanp gec;en bu atbnm kim 
oldugunu anlamadan Yusuf, Hiinkar 
sangma c;arpml§ ve saltanat alameti ola
rak boyle alaylarda el i.istii ta~mmak mu
tad olan destari hiimayunu yere dii~lir -
mli§tii. Bu hadise, biitiin §a§kmhklan gi
deren ve saray adamlanmn hepsine sert 
bir uyamkhk getiren ag1r bir sille oldu. 
Y ere dii~en hi.imayun sank, kopanhver
mi§ bir Hiinkar kafas1 gibi yiireklere ga
zabh bir heyecan a§IladJ ve yirmi otuz 
k1lu; birden s1ynhp keskin bir kostek 
ag1rhgile Yusufu ta§Jyan bu atm ayak
lanna sanld1. Hayvan, bir anda dart 
bacagm1 birden kaybedip yuvarlanmi§h, 
binicisini de Hiinkann ayaklan altma at
ml§h. 

Hiinkar korkmaml§, celallanmJ§tJ. 
<;iinkii bir at U§agl oldugu k1hgmdan an· 
la~!lan §U gencin gemi az1ya kaptuarak 
§oyle bir duruma sebeb olduguna zahib
di. Suikasd dii~iinmekten c;ok uzakti. Fa· 
kat kaza dahi olsa boyle bir hadiseyi ho§ 
giirmek elinden gelemezdi. Yerde sliri.i
nen sangm c;amurunu mutlaka kanla y1 -
karnak lazJmdJ. !§te bu dii§iince ile ve fe
veran halinde bulunan korkunc bir hid
detle hemen emir verdi: 

- Kesin kafasm1 teresin! 
Atm ayaks1z kahp yuvarlanmasile bel

kemigi kmlml§ ve ba§J yanlrm§ olan Yu
suz zaten ollim halinde idi, k.mJldanamJ
yordu. Padi§ahm idam emri verdigini de 
duymamJ~!J. y almz oli.ime mahkum ettigi 
adamm s1hhat ve selamet ic;inde yamba
~mdan gec;tigini yanmyamalak gordi.i ve 
biitiin ae1lanm unutturan ruhi bir lshrab 
ile inledi. Oldi.igiine degil, T ezerin kati
lini oldiiremedigine yamyordu. 

Saray adamlan, bir hayvan cilvesine 
kurban gittigine inand1klan gene at U§a· 
gma ac1yorlardl. Lakin efendileri gibi 
dii§i.inmekten geri kalmadJklan ic;in ve
rilen emri de dogru buluyorlard1. Bu se· 
beble bir c;amur y1gm1 gibi yerde siirii
nen Yusufun hemen ba§ma ii§ii§mii~ler • 
di, elini kolunu baglamaga sava§Jyorlar
dJ. Onun pek bitik oldugunu anlamak he
rifleri tela§a dii§iirdii. Padi§ahm emrini, 
mahkumun kendiliginden olmesine mey
dan kalmadan, yerine getirmek kaygusu 
ba§ gosterdi ve zavalh adam, hemen bir 
ata yiikletilerek otagm onune ta~md1, 
Hiinkarm gozu oni.inde kafas1 kopanhp 
oldiiriildii ( 1 ) • 

:{.:{.:{. 

Kara Mehmed, T ezerle Yusufun bir
biri ardmca ugrad1klan felaketi biraz 
gee; haber ald1. Ag1zdan agza ~- ~erken 
mahiyetini hirer nebze kaybede ede rna· 
~alla§an rivayetlerin, dedikodularm ic;in
den cy1kanlabilen tek bir hakikat vard1 
ve bu hakikat iki karde§in yok edildigini 
bildiriyordu. Kara Mehmed, ne T ezere 
isnad olunan ilahi cezbeye bagh dediko
dulara, ne Yusufun masum ve mazlum· 
luguna aghyan hikayelere kulak asmt • 
yarak o miisbet hakikat iizerinde durdu 
ve yap1laeak §eyi kararla~tlrmaya ~ah§

tl. 
Hiinkan deviremiyecegine arhk kana-

at getirmi~ti, fakat onu affetmege bir tiir· 
Iii yana§am1yordu. Deli M~radm, G~l
beyazm ociinii almak eme!me~ . ~~mme 
§imdi T ezerin, Y usufun d1yetlm odet • 
mek fikri de katJld1gmdan Avc1 Mehme-

f d k neral Kaz1m Dirik kiic;iik Kara Mehmedi e a etme ten 
diin saat 3 te tefti;: 

t;:ekinmiyecek kadar fedakarhg1 goze a- maksadile <;;anak _ 
hyordu. Lakin oni.inde malanan ornek - kaleye gitmi~tir. 
Jerden ibret almay1 da unutmuyordu. Gener al Dirik, ha 
T ezerin ve Yusufun hedef olduklan kan· reketinden evvel 
h hiisran, onun ic;in ruhi bir ir§ad kaynag1 Perapalas otelinde 
gibiydi. Y apaeag1 te§ebbiisiin ayni neti- bir arkada~tmiZa a
ceyi dogurmamasma t;:ah§mak, iilkiisiine ~ag1daki beyanatta General Kaztm 
ermeden olmemek istiyordu. bulunmu~tur: Dirik 

Bu sabit fikir onu giinlerce buhran i- c- Go~menlerin 
c;inde siiriindiirdii, nihayet sogukkanhh- yerle~tirilmesi igin haZlrlamakta oldu-

gumuz evlerin in~asma devam edilmek
gml ele alabildi. Verimli olduguna ka • tedir. Oniimiizdeki sene gelecek olan 
naat getireeegi herhangi bir fmattan isti- gogmenler igin de yap1Iacak evlerin her 
fade etmek iizere §imdilik bu iilkii ardm- tiirlii malzemesi hazud1r. Yeni gelecek 
da dola§maktan vazgec;ti, heniiz nikah- go~menlerin Trakyada yerle§tirilmesi 
lamad1g1 Biilbiilii kiic;iik Kara Mehmed- i§ile S1hhat ve igtimai Muavenet Veka
le bir kervana katarak vezir ada§mm ya- leti de bizzat me~gul olmaktadu. Bu y1l 
nma gonderdi. Kendisi Ukrayna hudu - Trakyaya yerle~tirdigimiz go<;menlere 
dunda !;arpi§an orduya dogru yola c;1k - toprak tevzi edilmi~tir. 
tl. Sam T rablusu Valisine • Biilbiiliin Oniimiizdeki sene go<;menlere yard1m 
agzile - §U haberi yollamJ§h: olmak i.izere verilecek olan zirat alet -

- Kiic;i.ik ada§mla ahiretligin sana e· ler, hayvan, araba ve pulluklar tedarik 
manet. Ben Deli Muradm, Giilbeyazm edilmekte ve her tiirli.i noksanhklar ta
oeiinii alamadJm. Dstelik iki kurban da- mamlanmaktadlr. 
ha verdim. Simdi sava§a gidiyorum. Sa- Hali haZJrda baz1 yerli halkm evinde 

d veya go~men evlerinde misafir bulu -
ye meram1ma ermeden oliirsem oglum nanlar sonbahardan once haZlrlanmak-
benim a§amadlglm yola girsin, intika - ta olan evlerine gegmi~ bulunaeaklar -
mimi alsm. Sen de ona yar ol. d 

Bir iki hafta sonra o,s1mr boyunday-
dJ, akla s1gmaz yigitlikler gosterip dosta 
dii§mana parmak ISJrhyordu. 1ston Pa
langasma ilk giren o idi, Kaminyec; o
niindeki r;etin sava§lann hepsinde hi.ieum 
kollarma k1lavuzluk eden o idi. Kulan
dane, Bedanow, Bueaes, Y azlowicz ka
lelerinin kap1lanm Serdengec;tilere ac;an 
o idi. Sipahi Kara Mehmed, artJk bir 
sonmez kiV!lcJma donmii§tii. Kaleden ka
leye s1c;nvarak yangmlar yap1yor ve 
o yangm1arm icinden Tiirlc bayrag1 do
gup kulelerin, biirclerin iizerinde dalga • 
lanmaya ba~hyordu. 

Kara Mehmed, biitiin hamlelerinde 
merd davrandJgt gibi tahakkuk ettlrdigi. 
zaferlerin sonunda da eivanmerdane ha
reket ediyordu. Heniiz onferine vanfmt • 

yan di.i§man kalelerindeki askerler onun 
tutulmaz ve hr§lsmda durulmaz bir ate§ 
oldugunu duyarak titremege ba§lad1klan 
gibi silah1 elinden almmi§ adamlara gos
terdigi ~efkati de i§iterek kendini sever 
olmu§lardt. Hemen biitiin Lehistan, barb 
eden ordusunun gerilerinde av yap1p du
ran Sultan Mehmede degil, Sipahi Kara 
Mehmede deger veriyordu. (:iinkii her 
yerde onun yuksek endam1 ve biircler 
deviren k1he1 goriiliiyordu. Her dii~en 
kalenin ~amura c;evrilmesine ve maglub • 
!ann kesilmesine de gene Kara Mehme· 
din engel oldugu goze c;arp1yordu. 

0, yenilmi§leri korumakta ve silahs1z 
dii§man kanile Tiirk kil1cmm kirlenme
mesini iltizamda bazan sert miieadelele
re de giri§iyordu. Zolotanka Palangas1 
muhasara olunurken kumandandan izin 
ahp kaleye gitmi§ ve biitiin Leh kalele • 
rinin agacdan elma dev§irilir gibi hirer 
hirer dii§iiriildiigiinii di.i§iinerek bo~ yere 
kan doktiiriilmemesini generale ihtar et
mi§ti. Herif, Kara Mehmedle kar§IIa§ • 
mak ve onun iki batarya toptan daha kor
kunc akisler yapan sesini duymak gibi bir 
hadisenin verdigi sersemlikle hemen tes -
lim bayragmt c;ekti. Y anmdaki cenkci -
lerle ve kale halkile d1§an cy1kt1. 

[Arkast var] 

(1) « Padl~h Hazretlerl Gellboluda ge
ne merhum Dagl. Mehmed Efendl merka. 
din! ziyaret buyurup otag1 hiimayunlarma 
ge!lrken <;ad1rlar kurbiinde sevki kaza. ile 
bir at oglam at siiriip huddam1 zevillhtl
ra.mm onlerlnce gotiiriilen destarl hiima -
yunun iizerlne ugray1p zlyadeslle kiistahll· 
ga cesaret etmekle mazhan gazab1 padl~ahi 
olup otag1 hiima.yunlarma. niizul olundugu 
saat lbret!alein !<;In katlolundu.• 

S!Hlh tar tarihl. C: 1. S: 389. 

1r. 

Koyciilii.k laaliyeti 
Koyciiliik davas1 Trakya i~in ba~h 

ba~ma bir i~tir. Her vilayet ve kazada 
diizgun bir programla <;ah~tlmaktad1r. 
Be~ yllhk koy programma aid projele -
rimiz. bas1lmaktad1r. Bas1m i~i biter bit
mez alakadarlara tevzi edilecektir. Tec
riibelerimiz ve tetkiklerimiz bu i~i koy
liiye yiik olm1yacak bir tarzda ve bir 
<;ok kolayhklarla ba§aracagimiza tam 
bir iman vermektedir. Benim gibi bii -
tiin i§ arkada~lanm ve bizzat koylii bi
le bu inanca sahibdirler. 

1hmal olunmu~ bir tarihin birc;ok 
sadmelerine ugnyan TrakyaYI ve Trak
ya koyliisiinii eskisi gibi b1;:akmak A i 
tatfu:k rejimi i~in biran dahi akla gel -
miyen bir i~t~r. Bu sebeble ..Tt:~§:~~a 
koy biirolarmm a<;Ilmasl ve koyculugun 
inki~a£1 igin gegen y1l g1kan kanunun 
arkasmdan biiyiik bir dikkat ve ihti • 
mamla yi.iri.imekteyiz. 

latihsal vaziyeti 
Yakm bir zamanda gazete arkada§ -

larmuzm Trakyada yapacaklar1 tetkik
ler ve roportajlar, herkesin zevkle ve 
s1k s1k bahsettigi koyciiliik kalkmma -
smm temiz orneklerini, gogmenlerimi -
zin kalkmma yolundaki geni!'l faaliyet
lerini ve miismir neticelerini, halklml
za tamtabileeektir. 

Denebilir ki bilaistisna bi.itiin gog -
menler; hatta en gee; gelenler bile, mils
tahsil vaziyete girmi§lerdir. <;;i.inkii ge -
c;en sene devlet, gogmenlere bol tohum 
yard1mmda bulunmu~ ve Sthhat ve 1(<
timai Muavenet Vekaletinin emirlerile 
de traktorler g6~.tmenlere verilen top -
rag1 hazJrlam!§h. Binaenaleyh miisaid 
§artlar dahilinde ekilen ekinler, miisaid 
ve feyizli yagmurlar saycsinde bu sene 
zengin bir mahsul temin edecektir. He
le diinya piyasas1 da bu yll miisaid fi
atlarla at;thrsa bi.iti.in Trakya bolluk ve 
ne§'eye kavu§acakbr. 

Kooperatiller 
Kooperatiflerimiz hay1rl1 ad1mlarla 

ilerilemektedir. 
• 65 kredi kooperatifi faaliyete ger;mek 

iizere formalitelerini tamamlaml§br. 
Yakmda sab§ kooperatiflerimiz de fa -
aliyete ge<;eceklerdir. 

Fenni anc1hk, bal ve balmumculuk 
ileri bir harekete gegerek gah§malan -
mn faydah verimlerini sonbahardan on
ce elde edeceklerdir. Koylii kara kova
mn fenni kovana gevrilmesinden r;ok 
memnundur. 

Hayvanctltk, lidanctltk 

Gazi Ant~bde buz fabrikas1 yapdd1 

Bu ytl, hayvan 1slahi, eneme (igdi<;) 
ve miieadele y1hd1r. Ve §imdiden faali
yete gegilmi§tir. Devlet merkezinin 
planlanm yakmda tatbik edecek miite -
hass1slar gelmi§tir. 

Gazi Anteb (Hususi) - Belediye, 
bin liraya biiyiik bir buz fabrikas1 yap
trrmi~hr. Fabrika giinde i.ig buguk ton 
buz <;1karabilecek kudrette ve gtda me
vaddml muhafazaya yarar sogukhava 
depolanm havi bulunmaktad1r. Buna 
ragmen ~ehrin buz ihtiyac1 tam olnrak 

Diin Biiyiikdere ve Beykozdaki gam 
fideliklerile meyva fidanhklanm uzun 
uzad1ya tetkik ettim ve miitehass1slar -
dan malfunat ald1m. Bu sahada y11Iar -
danberi sessiz sadas1z c;ah§malarla mey
dana getirilen terakkiye yakmdan §a
hid oldum. Bu miiesseseler Trakyamtz 
igin faydah bir ornek olacaklard1r. Zi
raat bahgesinde gordiigiim teknik an -
c1llk beni r;ok sevindirdi. Maalesef, <;ok 
laymetli tavuk istasyonunu goremedim. 
!kinci bir ziyaretimde bilhassa orada da 
incelemelerime devam etmek niyetin 
deyim. 

temin edilemiyormu§. Bu da muayyr:n T arihi hal riyal 
rand1manm ahnamamasmdan ileri gel- Truva harabelerinde Amerikan pro -
se gerektir. fesorler hafriyata devam etmektedir -

Belediye, hem buz ihtiyacm1 kar • ler. Ayr1ca, 1?arkoy yakmlannda ge<;en
~tlamak ve hem de soylenen ihti - lerde tesadi.ifen Tas devrine aid bulu -
kann oniiJ!~ ge<;me~ i~in te~kik!lta g1 - nan balta, <;ekit; v~ saire par<;alarma 
ri§mi~tir. Maarlf Vekaleti gok ehemmiyet vermi§-

M mleket Haberler J 
$ehir plan• 

Miitehass1sla yapdan mu
kavele yartn imzalan1yor 

;lehir planma aid haznhklar bitmek 
iizeredir. MiitehassJs Prostla akdedile -
eek mukavelede baZJ degi§ikliklere liizum 
goriildiigii ic;in mukavelenin imzas1 taah
hur etmi§ti. Son tadilat gerek Belediye
yi, gerekse Pro stu tatmin · ettigi it;:in mu
kavele yann imza edilecektir. imzadan 
sonra imar bi.irosu ve miitehasSIS bilfiil 
faaliyete ba§hyaeaklanndan, bunlara 
yard1m etmek iizere bir yard1mC1 komis
yon da sec;ilecektir. Komisyon, S1hhiye 
Miidi.irii Ali R1za, Belediye hlfZJSsih • 
ha miitehassiSI Zeki, Celal Esad, 1mar 
Miidiirii Ziya, Sular Miidiirii Ziya, §air 
Y ahya Kern a!, Salah Cimcoz, Giizel 
San' atlar Aka demisi Miidiirii ve yahud 
muavini ile Matbuat Cemiyetinden, Ti
caret ve Sanayi Odasmdan, Mimarlar 
Bir~ginden, Halk Partisinden sec;ilecek 
miimessiller, e~i Naf1a Vekili Muhtar, 
Miizeler Miidiirii Aziz, Belediye Reis 
muavini Ekrem)e Belediye Reisi tara -
fmdan, Sehir Meclisi azalan it;:inden se
c;ileeek '!It' ki§iden ibaret olaeakhr. Bu 
alt1 ki§i sec;ilirken §ehircilik hususunda 
azc;ok bir kuvvete malik olmak vasfi ara
mlaeaktu. 

Komisyon kurulduktan sonra pazar • 
larm, devlet miiesseselerinin, tema~a yer
lerinin, umumi meydanlann nerelerde ol
masJ laz1m geldigi hakkmda ileri siiri.ile
cek fikirleri tesbit ederek miitehasSlSa 
bildirecektir. 

Sehir plamnm tesbitine ba§land1g1 va
kit ilk evvel tayyarelerle muhtelif irtifa
lardan, muhtelif biiyiikliik ve pozlarda 
resimler ahnacak, bu resimler iizerinde 
de gorii~iilecektir. 

Kutlu bir jubile 
Eski Maliye Miis

te~arlanndan Ayni 
zade T ahsinin bu • 
giinlerde lcadir bilir 
arkada§lannca bir 
iubile rasimesmm 
kutlulanacagmi mem-
nuniyetle ogreni -
yoi'u'z. 'Bilenlerc~ 

malumdur ki eski ve 
degerli Maliye Mus· Hasan Tahsin 

te§an daha ziyade hoea adam olmak 
iizere maruftur. K1ymetli boca bu 
y1l tedris hayatmm kukme1 ve Miil
kiye mektebindeki hoeahgmm yir
mi sekizinci senesini idrak etmi~tir. l§te 
kendisinin verimli bu uzun i:igretme haya
hdir ki pek yakmda onu seven pek c;ok 
arkada§lanmn ve bittabi bir!;ok ta tale • 
belerinin i§tirakile kutlulanacaktJr. Ne 
mutlu bir hayat! 

MALIYEDE 
On seneligi defaten verilen 

maatlar 
Yiiz kuru~a kadar maa§ alan eytam 

ve eramilin on seneliklerinin defaten tev
ziine ba~lamldigJm baz1 gazeteler yaz -
m1§lard1. 

Ogrendigimize gore esasen maa§J asli
leri yiiz kuru§a kadar olanlarm on sene· 
likleri defaten verilmektedir. Bu defa 
tevziine ba§lanan on senelikler eski teka
iid kanununa gore §imdi tahsis edilen ve 
miktarlan yiiz kuru~a kadar olan maa~ -
lard1r ki bunlann da on senelikleri veri
lerek Hazine ile alakalan tamamen kesil
mektedir. 

0~ ayhklar veriliyor 
Miitekaid eytam ve eramilin Emlak 

Bankasmdan k1rd1rmak suretile ald1g1 
lit;: ayhklann tevziine ba§lamlmt~h. Y a _ 
nndan itibaren de Malmiidi.irliiklerinden 
maa§ alanlara iic; ayl1klan verileeektir. 

tir. !htimal orada da hafriyat yap1la 
cakt1r. Trakyada pek gok Hoyiik, Kur
gan (mezar) vard1r. Bunlardan birka -
<;mm bu sene ac;llarak tetkik edilece -
gini timid etmekteyim. Trakyadaki es -
ki Eserleri Koruma cemiyeti dikkat ve 
salahiyetle c;ah§maktad1r. Hemen bi.iti.in 
eski eserlerin yeri tesbit edilmi~ ve bu 
eserler biiyiik bir dikkat ve ihtimamla 
tasnif edilmi§tir. Bilhassa Edirne igin -
deki abidelerin tamir ve tasnifine biiyiik 
bir ehemmiyet vermekteyiz .• 

Diin bir arahk istanbul tl'niversitesi 
tarih dogentlerinden Akdes Nimet Ku
ral da, General Dirigi Perapalasta ziya
ret ederek Trakya tarihi, Pegenkler ta
rihi, !zmiri Venediklilerden ilk kurta -
ran <;akabey tarihi hakkmda generale 
izahat vermi~ ve Trakya tarihi ve eser
leri hakkmda bazx suaUer sorarak isti -
fadeli cevablar almJ§tlr. 

Haber ald1g1rn1za gore dogent Nimet 
Kurat bu aym on yedisinde tariht tet -
kiklerde bulunmak iizere Almanyaya 
giderek miizeleri ziyaret edecektir. 

Yerli 

Sergisi 

Mallar 
• • proJeSI 

Bu sene paviy.onlar hep 
bir model olacak 

Sekizinci Y erli Mallar sergisinde pavi
yonlarm in§asma gelecek hafta ba§lana -
eakhr. Sergiyi tertibeden Sanayj Birligi 
idare heyeti biitiin paviyonlar i~in bir tek 
model kabul etmi§tir. Paviyonlar hirer s1· 
ra iizerinde bulunaeak ve mamulat1 ayni 
olan fabrikalar bir srra paviyonu i§gal ede
cektir. Her ma iki eepheli olacak ve ara
lannda yo liar bulunacakhr. Y almz ayn 
mahaller alan biiyi.ik miiesseseler paviyon 
in§a tarzmda serbest hirakllmi§IardJr. 

T aksim bah<;:esinin denize bakan k1s -
mmda bir kazino bulunacakhr. Bu seneki 
sergide Halk opereti sergi miiddetinee 
temsiller vereeek, bahc;enin alafranga k1s· 
mmda bir Avrupa tropu bulunacak, sine
rna bsm1 geceleri ac;1k olacaktJr. Aynea 
bir de liinapark k1sm1 haz1rlanacaktn. 
Sergide her ak§am deniz bandosu c;ala -
caktJr. 

$EHIR ISLER/ 
Afitaj iti tahkikah 

Afi§aj yolsuzluguna aid tahkikatla 
me§gul olan komisyon di.in de toplanarak 
tetkikahna devam etmi§tir. Bu mesele ii
zerinde §ikayetler tevali etmektedir. 

I§ inada hindi 
;lirketihayriye ile Belediye arasmda 

§irketin Kopriideki iskele sakaflan iize • 
rine as1lan afi§ levhalarmdan dolay1 bir 
ihtilaf vard1. Belediye bu levhalarm, 
§ehrin manzaras1m bozdugundan bahisle 
kaldmlmasm1 istemi§, aksi takdirde mah
kemeye miiracaat edecegini bildirmi§ti. 
;lirket, son zamanlarda, afi§aj i§lerile 
me§gul olan bir miiessesenin, §ehir man· 
zarasmm bozulaeagm1 nazan itibara al
madan Koprii iizerine, gerek kendisine, 
gerekse ba§ka mi.iesseselere aid bir!;ok a
fi§ levhalan ashgm1 goriince sakaflar ii· 
zerine yeniden birc;ok afi§ levhalar1 as -
hrmi§hr. 

Kad1koy Su tirketine kesilen 
ceza 

Kad1koy su ,irketi hakkmda, fualiye 
tahakkuk memurlan tarafmdan yapll -
makta olan tahkikat bitmi§tir. Bu tahki
kat neticesinde §irketin vergi kac;akc;Ihgt 
yaphg1 tahakkuk ettiginden §irketin ~ah
sma 49 bin, §irket namma da 23 bin lira 
olmak iizere ceman 72 bin lirahk ceza 
ile beraber vergi tahakkuk ettirilmi§tir. 

T ahakkuk muamelesi bittiginden pa • 
ranm tahsiline te§ebbiis edilmi§tir. F akat 
§irket bu paray1 vermek istemediginden, 
bankadaki parasma haciz konmu§tur. 
Bunun iizerine §irket Devlet ;lurasma 
miiracaat ederek haczi durdurmu§tur. 
Simdi ;luray1 Devletin karan beklenmek
tedir. 

Belediye reis muavinligi 
Miinhal bulunan Belediye muavinli • 

gine, §imdilik Fatih kaymakam1 Halukun 
vekalet etmesi takarriir etmi§tir. 

Tramvay seferleri arbrilacak 
Vaki olan §ikayetler iizerine Belediye 

tramvay §irketine yazd1g1 bir tezkerede 
yaz miinasebetile gece seferlerinin artt1 • 
nlmasm1 bildirmi§tir. 

INHISARLARDA 

A vrupadaki afyon heyeti 
Avrupada bulunan Tiirk • Yugoslav 

uyu§turucu maddeler ve mii~terek afyon 
sah§ biirosu miidiirlerinden miirekkeb he
yetten gelen malumata gore birc;ok fab
rikalar ve kartelle temasta bulunulmu§tur. 

Heyetin ay sonunda donecegi soy • 
lenmektedir. 

lnce tuz fabrikasi 
hmirdeki tuz memlehasmda yap1lan 

ince tuz fabrikasmm in§aah ikmal edildi
ginden kii§ad merasimi lnhisar V ekili 
Rana tarafmdan yakmda yap1laeakhr. 

GOMROKLERDE 

Ambardaki hirsizhk nasd 
yaptlmi§? 

Giimriigiin iki numarah ambanneia ya· 
p1lan hirs1zhga aid idari tahkikat ikmal 
edilmi§tir. Bu tahkikatm tekemmiilii ic;in 
am~arm biitiin e§yalanmn elden get;:iril
mesme. za~uret has1l olmu§tur. N eticede 
muhtehf ems e~yadan fakat ekserisi hy
metsiz kuma§lardan olmak iizere 753 
lirah~ e~ram~. c;al.mdJgJ anla§llmi§tlr. 

Gumruk mufeth§leri ambarlarm Liman 

idaresine devrinden evvel biitiin mevcud 

e§yayJ listelerle gozden gC!;irerek kontro· 
Ia ba§lam1§lard1r. 

Diin, Liman umum miidiir muavini 

Hamid Saracoglu bir heyetle giimriige 

gelerek Ba~miidiir Mustafa Nuriyi zi -

yaret etmi§ ve bir miiddet me§gul ol • 
mu§tur. 
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Siyasi icmal 
Japonyantn harb 

haztrbgl 
aponyanm Moskova biiyiik ei~P 
si M. Ohta istifa etti. Sovyet· 

ler Birligile J aponya 1mparator 
lugu arasmdaki mi.inasebatm c;ok gergid 
oldugu bir zamanda Moskovadaki J ap.o~ 
biiyiik ekisinin buradan aynlmas1 pohtl" 
ka aleminde nazan dikkati eelbetmi§tir. 
Resmi ] apon ajans1 Domei bu tebeddll' 
liin J aponya ile Sovyetler B irligi aras1n' 
daki birc;ok meselelerin hal ve tesviye ~ 
dilmemi~ bulunmasmdan dogan mii§kiJ. 
vaziyetten ileri geldigini bildirmesi M 
Ohtamn Moskovadan aynlmasmm ehe!ll' 
miyetini bir kat daha artud1. 

Y eni elr;inin, J a pony a Hariciye N et3' 
reti Asya i~leri dairesi umumi §efi TogO' 
nun yahud sab1k Harieiye Nazm muaviP: 
,Sige Mitsunun olaeag1 soyleniyor. AsY' 
i~lerinde ve umum harici i§lerde fevkala• 
de ihatas1 bulunan bu diplomatlardan bi~ 
rinin Moskovaya tayini tahakkuk etti~ 
zaman J aponyamn Sovyetlerle k.at'i bit 
diplomasi sava§ma gire§ecegine hiikmolu' 
nabilir. Maahaza Sovyetler Birligi J a• 
ponya ile biisbiitiin alakay1 kesmege ta' 
raftar bulunmuyor. Siberya sulannd' 
]aponlann bahk avlamalanna aid muka' 
velenin miiddeti bittigi halde Sovyetlet 
Birligi bunu bir sene daha temdid etmif' 
tir. Bu temdid muvakkat bir tesviye sU' 
retidir. <;unkii Japonya on iki sene mud· 
detle Siberyamn deniz ve nehirlerinde 
bahk tutma hakkmin toptan bir bedelle 
kendisine verilmesini istiyordu. B u J apo~ 
bahkc;1 gemilerini him aye eden hafif J a' 
pon barb gemilerinin Siberya limanlann8 
girmelerinin men'i meseleyi biisbiitiin ka' 
TJ§hrdJ. Diger taraftan bir deniz anla~· 
mas1 yap!lmas1 ic;in !ngiltere ile Sovyetlet 
arasmda son yapiian temaslarda Rusya• 
nm Uzak§arktaki deniz kuvvetlerini tab' 
did edemiyeeegini bildirmi~ olma!l "~ 
bun a da J apon deniz kuvvetlerinin art • 
makta olmasm1 sebeb gostermesi Asya 1 

da iki biiyiik devlet arasmda son derect' 
de gerginlik bulundugunu bi.itiin di.inyay~ 
anlatzm§tlr. 

]aponva her ihtimale kar§l denizdeP 
ve karadan fevkalade hamlan1yor. Bu• 
nun yeni bir delili ]apon Bahriye Neza' 
retinin 1 haziranda ne§rettigi miihim bit 
tebligdir. Btt teblige gore :J apon do nan ' 
masmda yeni iki filo dah i il~ 

tir. Simdiye kadar J apon onanmas1 b1' 
rinci saff1 harb filol an ve birinci ve ikin• 
ei hava filolan olmak iizere dart filodaP 
miirekkebdi. Dort sene evvel ;>anghaya 
ihrae hareketi yap1hp biitiin <;in sularl 
abluka altma almdlgJ zaman hususi bit 
filo daha te§kil edilmi§; bu harekat bittik-' 
ten soma bu filo dagJhlml§tl. 

;limdi ortada bir barb olmadJgl halde 
iic;iincii safh barb filosu ve iic;iincii hava 
filosu nam1 altmda iki filo daha vi.ieude 
getirilmi§tir. 0 c;i.incii saff1 harb filosun• 
da Hara ve Kiri§uma siiper dritnotlari 
bulunuyor. U~iineii hava deniz filosuna 
da biiyiik tayyare gemisi Kamoi ilha~ 
edilmi§tir. ] apon donanmasmm iki filo 
artmas1 yalmz Rusyada degil, fngiltere 
ve Amerikada dahi fevkalade nazan dik• 
ka ti celbetti. 

<;unki.i bu hareket J aponyanin biitiin 
ihtiyat deniz kuvvetlerini tophyarak her 
dakika hiieum ve harekete haz1r bulundu
gunu gostermektedir. fngiltere ile Ameri• 
ka yalmz Umumi Harbde boyle yeni fi• 
lolar te§kil etmi§lerdi. J aponyanm deniz• 
den ve karadan hamland1gma yeni bit 
deli! de yeni biitr;ede bahriye ic;in 800 ve 
harbiye ic;in 700 milyon yen tahsis edil• 
mi~ olmasJdir. 

Asya karasmdaki J apon harekati ~im• 
dilik §imali Cine miinhamd1r. Buradakl 
J apon kuvvetlerinin iki f1rka arhnlmasm• 
dan (:in hiikumeti ~ikayet etmi§ti. J~rpon 
Harieiye N azm M. A rita verdigi sert 
bir cevabda $ansi eyaletinde komiinist 
hareketinin arthgm1 ve <;in hiikumetinin 
bunun oni.ine gec;emedigini soyliyerek ~to 
kayetleri reddetmi~tir. 

Muharrem Feyzi Togay 

KOLTOR ISLER/ 
Propaganda yapan yabancl 

mektebler 
Maarif Vekaleti vilayetlere gander -

digi bir tamimle dini ve siyasi propaganda 
yapan ecnebi mekteblerinin derhal ka • 
pahlmasm1 bildirmi~tir. 

Cumhuriyet 
NuahuJ 5 Kuru1tur 

Abone I Tiirkiye Hari~ 
eeraiti ' i~o leila 

Senelik 1400 Kr. 2:700 Kr. 
Alta ayhk 750 t4SO 
0~ ayhk 400 800 
Sir ayhk 1 SO yoktlll' 
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Fransada vaziyet 
heniiz degi§medi 

Grev, tren, otobiis, maden amelesinin de i'tirakiiE. 
korkulacak bir hal ald1, hiikumet Parisin 

ia,esini temin i~in haztrhk yaptyor 
LBa§ tarat' 1 tnct sahtfede J 

ilan etmi§tir. Biitiin biiyiik magazalar 
hpahdu. 

Versayda da fabrika ve otobiis §irket
leri amelesi greve i§tirak etmi§lerdir. 
F ransanm ~imalinde grev hareketi men -
sucata ve madenlere de sirayet eylemek
tedir. $imendiferler k1smen durmu§tur. 

Paris 6 (A.A.) - Umumiyetle ha
kim olan kanaate gore, grevin hitama er
rnesi bir iki giinliik meseledir. 

Paris 6 (Hususi) - Pariste ve Fran
sanin diger ~ehirlerinde grev biitiin §id
detile devam etmektedir. Bugiin banka 
rnemurlanmn da grevcilere iltihak ettigi, 
bilhassa Kredi Liyone bankasi memur
lanmn grev yaphg1 §ayi olmu§, fakat 
bu haberin yanh§ oldugu anla§Ilmi~hr. 
Dahiliye ve Ad\iye Nezaretleri bu yalan 
haberi <:;Ikaranlara kar§I takibata ba§la -
Tnl§l ard1r. 

Ba,vekil halkr ikaz. ediyor 
Paris 6 (A.A.) - Radyo ile ne§ • 

~edilen bir nutukta, M. Leon Blum gii
liinc mubalagalara ve melulane §ayialara 
kar§l halk1 ikaz etmi§tir. 

Umumi mesai konfederasyonu ba~kam 
M. ]uho da ayni ihtarda bulunmu§tur. 
lakin ayni zamanda, grevcilerin, istekle
ri kabul edilinciye kadar greve devam e· 
deceklerini de ilave etmi§tir. 

M. Juho, nizam ve intizamm kat'iyyen 
ihlal edilmiyecegini temin ve grevin siya
si mahiyette olmadigini, ancak emek • 
cilere daha miisaid ~artlar teminini istih· 
daf eyledigini beyan eylemi§tir. 

1yi haber alan mehafil, diin Fransa· 
nm hic;bir tarafmda huzur ve intizamm 
ihlal edilmedigini ve zab1tamn miidaha· 
[eye kat'iyyen liizum gonnedigini soyle -
mektedirler. 

Mesai Konlederasyonunun 
aldtgt tedbirler 

Paris 6 (A.A.) - D iin ak~am M. 
Blum, Salengro, Spinasse ve Lebas ile 
M. ]uhonun ba§kanhgmda, umum mesai 
konfederasyonuna mensub bir heyet, a
ralarmda toplamp grev hakkmda gorii§
mii~lerdir . Gerek Parisin ia~esini temin et· 
mek ve gerek yalan, yanb§ §ayialann o· 
nune gec;mek ic,:in baZI tedabir ahnml§tlr. 

Diin, ogleden sonra, halkc,:1 cebheye 
rnensub gazete direktorleri, kendi gazete
lerinin greve rai:imen inti§anm ne suretle 
temin edebileceklerini gorii&mii§lerdir. 

Gaz.etelerin miitalealart 
Paris 6 (A.A.) - Biitiin gazeteler 

amele hareketine makaleler ne§retmekte 
devam ediyorlar. Matbuat, bir<:;ok yer • 
Jerde, bilhassa Paris mmtakasmm ia§e • 
sini temin eden hallerde i§lerin tekrar 
ba§ladigmi yaZiyorlar. Gazetelerin lisam 
bugiin daha nikbinanedir. 

Populer diyor ki: 
«Amelenin dilekleri istihsal edilecek

tir. Ve bu siiktm, intizam ve disiplin i<;in
de olacaktir. Sendikalar te&kilatile tam 
bir itilaf dairesinde olan hiikumet, mille
tin hayati i~lerini temin edecektir. Pat -
ronlar da, gayrimemnun degillerdir. 
Ciinkii hi. bir karga§ahk olmami§hr ve 
~lmiyacaktir. Halkm arzus~ ac;1ktu. 0 
amelenin hayat §artlannm Islahtm isti • 
yor.» 

Eko do Pari ~unlan yaz1yor: 

« T amiri kabil olm1y an hadiseler vu • 
ku bulm~dik~a kaybolmu~ bir~ey yoktur. 
Disiplini ve otoriteyi tesis etmek icab e· 
der. 

Frangtn rJaz.iyeti 
Londra 6 (A.A.) - lngiliz gazetele

ri, ba§hca F ransada1ci grevin ve hiiku • 
metin mu§kiil vaziyetile me§gul olmak • 
tad1r. Frans1z frang1 Londra borsasmda 
c;ok zaYifttr. Frang1n sukutuna mani ol
mak ic;in borsada resmen harekete ge<:;il
mi~tir. 

Evening New gazetesi diyor ki: 
«F ransadaki grevler komiinistler tara

fmdan cok iyi hazulanmi§l!r. Bundan 
da maksad siyasi bir zafer kazanmaktn. 
Bir devletin istikbalini ancak otoriteli bir 
rejimin kurtarabilecegine kani bulunanla
ra son F ranSIZ hadiseleri tamamile hak 
vermi~tir. 

Bir Amerikan ga:zetesinin 
miitaleaar 

Nevycrk 6 (A.A.) - Nevycrk Tay

mis gazetesi, F ransadaki siyasl vaziyeti 
tahlile hasrettigi ba,yazismda di.Yor ld: 

«Eger bu sol cenah hlikumeti, halk 
kiitlelerinin dileklerini tahakkuk ettir • 

mezse ve umumi nizam1 muhafazaya 
muktedir olmazsa yapacagt i~as, demok
rasi dii§mam bir rejimin iktidar mevkiine 

gelmesini kolayla§hracakhr. Bu M. Le
on Blumiin demokrasi ic;in yapmakta ol
dugu biiyiik bir harbdir.» 

Nevyork Herald Tribun, Blum hiiku
metinin ugnyacagl muvaffakiyetsizligin 
F ransada fa§izme yo[ a<:;acagml kayde • 
dive:·. 
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~in dahili harbi 

Guya siyasi bir manev· 
radan ibaretmi, 

. Kanton 6 (A.A.) - Resmen bildi
nldigine gore Kanton hiikumeti heniiz 
seferberlik ilan etmemi§ ve J aponyaya 
harb ilam Nankinden beklenmekte bu -
lunmu§tur. 

Royter muhabiri Kanton hiikumetinin 
bu resmi tebligini ]aponya ile harbe tu -
lu§mak niyetinde olm1yan Nankin hiiku
rnetini mii§kiil mevkie dii§iinnek maksa -
dile <:;evrilen siyasal bir manevra telakki 
etmektedir. 

Bel~ikada grev ~ok 
vahimle,ti 

Briiksel 6 (A.A.) - Avnersteki grev 
vahim bir hal almi§hr Otobiis mtistah -
dimleri gerev iltihak etmi&lerdir. Tram
vay amelesinin de grev yapmalanndan 
korkulmaktadir. Limanda i§ durmu§tur. 
~ah§mlya devam eden fabrikalara grev· 
ciler hiicum ederek ameleyi i§lerini b1rak
Tnlya mecbur etmi~lerdir. 

Hiikumet mehafili Anversin yiyecek 
nterkezi olmas1 itih:uile endi~e gostermek
!., ve Briikselin yakmda erzaks1z kalma • 
s•ndan korkulmaktadir. S1k s1k kavgalar 
olmakta ve yolculann e~yas1 bile naklo
Iunamamaktadir. Grevciler polisin hare
ICetini durdunnak ic;in on saflara kadm 
Ve c;ocuklari dizmek tabiyesini kullan -
rnaktadnlar. 

Aralannda komiinist partisi lideri Ji -
quemct olmak iizere birc;ok fesat<:;l un 
surlar tevkif edilmi§tir. 

Maksim Gorgi ~ok basta 
Moskova 6 (A.A.) - Maksim Gor

~i bu ay ba§mdanberi gripten muztarib -
Clir. Hastahk, cigerlerde nezle ve kal • 
hia Z&y1flamUi yiiziinden vahimle~mit • 
tit. 

Yunan partileri 

Kabineye kar'1 itimadla
rtnt muhafaza ediyorlar 

Atina 6 (Hususi) - Ahali parhsl 
liderliginin Ba§Vekil Metaksasa teklif e
dildigi her taraftan tekzib edilmi§ti. Hal
buki siyasi mahfiller bu teklifin yapiidi • 
gm1 ve fakat Ba§vekil Metaksasm red -
dettigini teyid etmektedirler. 

Gazetelerin, kabinenin parlamento ek
seriyetini kaybettigi hakkmdaki yaZIIan
na cevab veren Ba~vekil kendisinin boy
le bir §eyden haberi olmamakla beraber 
§ayed boyle bir hal kar§Ismda kahrsa he
men istifa edip <:;ekilecegini ve bu suretle 
de kendisine atfedilmek istenilen dikta • 
torliik meylini bilfiil tekzib etmi§ buluna
cagml soylemi§tir. 

Hiirriyetperverler partisi lideri Sofulis 
baz1 gazetelerin kabineye kar§I olan iti
madlarmi geri alacaklanna clair verdik
leri haberi tekzib ederek partisinin Yu • 
nanistanda milli birligin husulile memle
ketin siyasi hayatmm normal bir hale 
gelmesi i<:;in Ba§vekilin yapacag1 icraata 
clair verdigi sozlere emniyet etmekte ol · 
duklanm soylemi~tir. 

Kafandaris te partisin,in hiikumete kar
§1 olan itimad1 berdevam bulundugunu 
gazetecilere bildinnistir. 

Bogazlar konferansi 
Ankara 6 (A.A.) - Ogrendigimize 

gore Bogazlar konferans1 Montroda ha~ 
ziranm 22 'sinde a<:;IIacak ve Cemiy~ti 
Akvam Konseyi 26 haziranda asamble Ile 
30 haziranda toplanacagma gore, Mon
tro konferansmm umumi ic;timalan kon • 
sey ve asamble toplantuanna nazaran 
tanzim olunacaktlr. 
M. ~u§nig Viyanaya dond~. 

Viyana 6 (Hususl) - M .. ~usohm 
ile gorii~mek uzere ltalyaya g1tm1~ olan 
M. $u~nig bugiin tayyare ile buraya 
donmii§tiir. 

Reisicumhur Atatiirk 
Bursayt 'ereflendirdiler 

Bursa 6 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Atatiirk bugiin ~u.danya 
yolundan Bursay~ §ereflend.Irdi. Ke~
dilerini Vali ;5efik Soyer 1le asken 
kumandan Salim Cevad istikbal et

tiler. 

Atatiirk, Bursaya gelir gelmez 
dogruca Atlctlardaki Tiirkku§u ku~
sunu te§rif ettiler. Oradan da Asn 
kaphcaya geldiler. ~ehir ba§tanba • 
§a bayraklarla donatiimi§br. Bursa 
halk1, aziz Onderlerine kavu§tuk -
lanndan hakiki bir bayram ya§a -
maktadular. 

~evki Behmen 
Ankarada ... 

Dost Naztr biiyiik bir 
samimiyetle kar,dandJ -
Ankara 6 (A.A.) - Yugoslavya 

namlarmdan M. Behmen refikasile bir
likte bu sabah saat 9,50 de §e~~imize ge.l~ 
mi§tir. Nam istasyonda Hanciye Vek~l~ 
D T f 'k Rii•tii Aras, N af1a Vek1h 

r, eV I , v r 
Ali Cetinkaya ve refikasl, Ankar~ a I· 
si N afia miiste§aTI, Devlet Demiryolla-
• U Mu"du"rii Hariciye Protokol n mum • . . 

d · · •ef1· Harici ikinci daue §eh ve a1res1 ~ , E . 
H i kalem miidiirii, Ankara mmyet 

usus h "d"' 
direktorii ve Nafia kalemi rna sus mu u· 
rii tarafmdan kar§IIanmi§tlT. . . . 

Misafirler Ankara Palas otelme mmi§· 
lerdir. M. Behmen saat 1.1 d~ .Nafia ve 
daha sonra Hariciye Veklllenm makam
larmda ziyaret etmi§tir. Ma~am Beh : 

de saat 11 de Bayan Cetmkayayt zt· men .1 fk 
yaret etmi§tir. Ali Cetinkaya. I e re I ~si 
saat 13 te misafir naznla refikasma Zl • 

yaretlerini iade etmi~lerdir. . . 
Rii~tii Aras saat 13,30 da misafir ~a-

z1rla refikas1 ~erefine Cankayada Han • 
ciye ko~kiinde bir ogle ziyafeti vermi~tir. 
Ziyafette misafirlerden ba§ka, N aft aVe
kili Ali Cetinkaya ile refikasJ, N afla ve 
Hariciye Vekaletleri erkam, Yugcslavya 

sefiri ve sefaret erkam bam bulunmu~ • 

lard1r. 
$evki Behmen Ba,vekilimi:zi 

ziyaret etti 
Ankara 6 (A.A.) - Bu sabah ~eh· 

rimize gelmi~ olan Yugoslavya devlet 
namlanndan Behmen bugiin saat 16 da 
Ba§bakan 1smet lnoniinii ve Ba~an Beh· 
men de Bayan lsmet lnoniinii z1yaret et
mi§ler ve Ba§bakamm1zla refikas1 naz1rla 
refikasma iadei ziyarette bulunmu§lar -

d1r. . 
Naf1a Bakam Ali Cetinkaya ile refl

kast Bayan Cetinkaya misafir namla 
refikas1 ~erefine saat 20,30 da Ankara
palasta bir ak§am ziyafeti vermi§lerdir. 

Vehib Pa,antn 
Atinada beyanab 

Atina 6 (Hususi) - 0~ giindenberi 
burada bulunan Vehib Pa§anm gazete • 
lerde bir beyanatt I(Ikml~tlr. . 

Vehib Pa§a bu beyanatmda Habe§h· 
lerin cesaret ve ~ecaatlerini metederek 
!talyan ordusunun motorlii tec;hizatile ze· 
hirli stazlerine dayanam1yarak maglub ~>1 

duklanm ve !talyan • Habe~ muharebe
sinin umumiyetle bir Avrupa karga§a ' 
hgmm mukaddemesi oldugunu soylemek

tedir. 
Vehib Pa§anm Yunanistanda yerle§ • 

meyiP Romanyaya gidecegi anla~dmi§tlr. 
Vehib Pa1a hakkmda aatl~tz 

bir haber 
Atina 6 (A.A.) - Bir ecnebi devle

tin Vehib Pa§anm Y unanistandan ~1ka· 
nlmasmi istedi~i haberleri asiiSIZdir. 

Nevyorkta gizli sigara 
fabrikalar1 

Nevyork 6 (A.A.) - Zab1ta, s~ : 
l!§ resmi odememekte olan 23 lane giZ~l 
sigara fabrikas1 meydana <rika.rmi§I~r. !31r 
c;ok kimseler bu yiizden tevk1f edilmi§ • 

lerdir. 

Giine§ · Oil metodile 
Tiirk~e 

s1nda 

ile Bask dili ara
kar~nla~tirma bir 

-Ankara, Tarih, Dil, Coirafya Fakiiltesi
nin ~alz§kan Tiirkoloji irdemenlerine -

-2- ["'J 
Er- Erri 

Tiirkc;e ile Bask dili arasmdaki kok 
birligini gosteren kelimelerden cur:o ve 
ctr:o kelimeleri iizerinde Profesor Bay 
ozerin gorii§lerini bundan onceki ya -
z1m1zda .Gilne§ - Dih miyarma vurarak 
tartml§tlk. 

Bay Ozer, Bask dilile tiirkc;e arasmda
ki mukayesesinde §Byle bir diistur daha 
ileriye siirmektedir: 

cBazt Tilrk kelimeterinin nihayeti 
te§did edHerek Bask kelimesi olmup 

!~te cGi.ine§ - Dil:o teorisi, bu kelime
leri boylece kar~Ila§tmr. Ancak bu me
tcdla kar§Ila§tmldigt zamand1r ki ke -
limelerin tam kurulu§lart ve ki:ik bir -
likleri ortaya ~1kar. 

cEr• kelimesile bir anlamh clan bir 
r;ok kelimelerin daha analizini, bundan 
once, cUlus. ta ne§rettigimiz cErkek 
anlamlt kelimeler:o serisinde gostermi§· 
tik. Baskc;a car» ve cerri• kelirnelerini 
de o seriye katmak f1rsatm1 bulmak -
tan nekadar seviniyorsak, dil kar~tla§ -
tlrmalan i§inde hepimize tekaddiirn et
mi§ olan bir arkada§m cGiineg - Dit. 
l§Igmdan uzak kalarak kan~1k mukaye
seler arasmda yolunu §a§trmasmdan da 
o kadar miiteessiriz. 

Buz- Oz.t 

Tiirk dilinde §edde denilen §ey ol -
madigm1, yan yana ayni kcnson gorii -
len kelimelerde bu konsonlardan birinin 
uzatma rolile bir cg:o den degi§me cla -
rak tahlili Hiz1m geldigini bilenler, bu 
cte§did:o iddiasmda da bir yanli§hk ol-
duguna kolayca kani olurlar. Bask sozleri arasmda birkac;mtn tiirk-

Meseleyi - gene kendi verdikleri • c;e ile kar§lla§bnlmasl eski mukayese 
misal iizerinde tatbik edelim: sisteminin faraziyelerinden birini de ye-

cMesela tilrkc;ede adam demek olan niden gozoniine getirmektedir. Bu da 
cer• kelimesi Baskc;ada cerri> §eklinde bir kcnscn yerine bir vckal geldigi yo
dir. $u kadar ki ti.irkc;ede cer:o kelimesi lundaki faraziyedir. Bay Ozer maka -
esasen erkek manasma mevzu olup in - lesinde iki yerde bu faraziyeyi ileri su
san, adam manalart bu manadan tevsi riiyor. 
edilmi§ oldugu halde Baskc;a - ttpkt Ya- 1 - cBuz kelimesindeki labiyal cb• 
kutlarda old.ugu gibi telaffuz edilen • harfi Baskc;adtt. tabiyat cO• harfine de
car:o yani cer:o erkek manaS'lna kullantl- gigmig ve nihayetine bir ch ilave olu
makta ve cerrh alelttlak insan icin is- narak csoguk:o manastna c6zt, olmtL§ • 
timal edilmektedir.» tur.• 

:;;u birkac; satmn nekadar ~a§Irhci §e- 2 - Turkc;ede ytrtmak lafztndaki cy:o 
killer ald1gma dikkat edelim. Bir kere harfi labiyal «tL:o harfine tebeddi.il et -
tiirkc;e cer• sozii adam manasma diye mi§tir: Y1rtmak = Urruti.:o 
izah edildikten sonra, esasen erkek rna- Bu konson - vokal tebadtilti davasmm 
nasma mevzu oldugu ve adam manasm1 nekadar yanh§ oldugunu gostermek i~in 
tevsian aldtgi iddia edilmekte; kelime- bu kelimelerin harflerini tek tek alt 
nin Bask~ast bir kere cerri:o diye gos- alta yazahm. 
terildikten sonra, tekrar doniiliip bu - I. B U z . 
nun calehtlak insan» demek oldugu ve • 0 z T 
astl kelimtomin Baskc;ada da Yakut~a gi
bi car:o oldugu soylenmektedir. 

Hep bu kan§tkhklar, kelimenin astl 
ana kokiinii ve etimolojik ashm ara -
maktan ileri gelmektedir. 

Bir kere cGiineg • Dih analizinin ve
rimli aydmhgma ab§llacak olursa bu 
zikzaklara hie; hacet kalmaz. 

Bunu gostermek ic;in kelimeleri cGii. -
neg • Dil• metodile fcnemlerine ayrra -
rak analiz edelim: 

(1) (2) (3) 
Er: (eg + er + . ) 
Ar: (ag + ar + . ) 
Erri: (eg + er + ig) 

( 1)- Ag, eg: Ana koktiir. Asll ~an~s1 
gene cgiine~:o tir. Burada, kelrmenm 
medlUliine gore, cgiine~:o asltndan «;Ikan 
umumi mefhumlardan ckuvvet, kudret, 
sahiblik, efendilik:o manalar1 kok an -
lamt te§kil etmektedir. 

Bu anlamm bu kokte varl!gma hepi -
mizin bildigimiz cAga• kelimesi en bii
ytik tamkhr. Bunun ince vokalli olan 
ce§• §ekli de birc;ok leh~elerde vard1r. 

(2) - Er, ar: Ana kok mefhumunun 
her hangi bir si.ije veya cbje iizerinde, 
her hangi bir saba veya noktada tekar
riir ve temerkiiztinii ifade eden ektir. 

Bu halde ceg + er = eger = er• ve 
cag + ar = agar = ar. sozleri, kuvvet 
ve kudretin tekarriir ve temerkiiziinii 
anlatmaktad1r. t§te kendinde kuvvet ve 
kudret miitekarrir ve miitemerkiz olan 
ki§iye cer. denilmesi bundand1r. 

(3) - ig: Burada kuvvet ve kudret 
iizerinde tekarriir ve temerkiiz etmi§ o
lan siije veya objeyi gosterir. 

Goriiliiyor ki cer• ve car• ne ise, 
ceg + er + ig = egerig = erri. de o
dur. Bir fark1 varsa cer, ve car• daha 
umumi anlamda cldugu halde cerriu de 
siije veya objenin !fade edilmesinden i
barettir. 

Demek oluyor ki cerri:o de kelimenin 
sonu cte§dido edilmi§ oldugu iddias1 da 
yerinde degildir. Bilakis cerri• soziiniin 
bu §eklinde goriilen iki cr• den fazla 0· 

Jan ikincisi degil, birincisidir. 0 da ana 
kokiin cg:o sinin kendinden sonraki kc
nusuna c;evrilmesinden dogmu§tur. 

Yani cerri:o nin ash: 
(1) (2) (3) 
(eg + er + ig) 

dir. (1) ve (2) numarah fonemle kay -
na~arak aradaki vckal dti§mii§, cegri§• 
§eklinde de birinci cg kendinden son
raki cr:o ye tahavviil edip, ikinci cg» 
de dii§erek, kelime cerri:o olmu§tur. 

[•J Birlnci maka.le dtlnkti niisha.ml.Zda 
intl§ar etml§tlr. 

Eger, denildigi gibi, cbuz. un ba§m -
daki cb» harfi co:o clmU§ olsayd!., Bask
c;a kelimede cb:o yerine co:o konunca, ar
kasmdan tekrar cbuz:o un ikinci harfi 
olan ctL:o vokali gelmeli ve kelime cO'ILZ• 
olmahydt. 

II. . Y I R . T. 
UR .RUTt 

Burada da eger •Y• harfi cu:o olmu§ 
olsaydt, kelimenin c'ILh diye ba§lamasl 
lazun gelirdi. 

Bu kelimelerdeki hakiki degi§meleri 
bulmak icin gene cGilne§ - DiZo teorisi
nin aydmlahc1 analizine ba§ vurmak 
gerektir. 

Tiirkc;e cbuz, kelimesinin etirnolojik 
§ekli §Udur: 

(1) (2) (3) 
{ug + ub + uz) 

( 1) U g: Hararet anlamma ana kok -
tiir. 

(2) Ub: Ana kok anlammt iizerine a
larak temsil eden siije veya cbjeyi gos
terir elemand1r. 

(3) Uz: Hararetin bu siije veya obje -
den pek uzakta kald1~m, yani o siije 
veya cbjede hararet olmad.t~m goste -
ren ektir . 

Tiirk dilinde as1l menfi ekinin bir 
cV, + Z» foneminden ibaret oldugu 
bundan once ne§rettigimiz cTiirk~ede 

menfi anlamlar. ba§hkh analizde izah 
edilmi§tir. . 

Ana kok kendisini temsil eden ele -
mania kayna§arak ba§ vokal de dii§mii§, 
kelime cbuzo §eklini almi§tlr. Manas1 
chararet kendisinden pek uzakta kal -
mi§ clan yani hararetsiz olan §eY• dir. 

Tiirkc;e csoguko kelimesinin etimolo
jik §ekli §Udur: 

(1) (2) (3) (4) 
(og + os + og + uk) 

( 1) Og: Gene hararet anlamma ana 
koktiir. 

(2) Os: Bu hararetin uzak bir sahada 
kald1gm1 gosteren ektir. 

(3) Og: Hararet kelimesinden uzak 
kalan siije veya objeyi anlahr. 

(4) Uk: Kelimey·i tamamlar, tayin ve 
ifade eder, isimlendirir. 

Ana kok kendisinden sonra gelen e
lemanla kayna§arak ve ba§ vokal de 
dti§erek kelime csoguk:o olmu§tur. Ma
nasl chararetin bir siije veya objeden 
uzak bulunmas~:o dtr. 

:;limdi Baskc;ada cscguk:o demek olan 
cozh kelimesini analiz edelim: 

(1) (2) (3) 
(og + oz + ut) 

(1) Og: Hararet anlamma ana koktiir. 
(2) Oz: Hararet.in c;ok uzak bir saha -

lrin'IUJ z n lb n b k o ern 

Yeni takvim 

Seneyi yirmi sekiz giin
liik 13 aya bolmek 

istiyorlar 
T akvim hakkmda Milletler Cemiye • 

tine takdim edilen 300 projeden ikisi 
muvaf1k goriilmii§tlir. 

Birka<:; senedenberi, her paskalya bay
ramt miinasebetile gazetelerde takvim 
degi§mesi hakkmda birc;;ok yaz!lar c;;1k -
makta ve mtinaka§alar yap1lmaktadu. Bu 
sene de, ortada birc;;ok mlihim siyasi me
selelerin bulunmasma ragmen, birkac;; bii
yiik gazete bu meseleye temas etmegi ih
mal etmedi. 

22 martla 25 nisan arasmda her sene 
yerini degi§tiren paskalya bayramma de
gi§mez bir yer vermek isteniliyor ve se -
neyi miisavi giinlii aylara bolmek arzu
su da buradan geliyor. 

Paskalya bayramma degi§mez bir yer 
vermek hususunda Marten Luter: «lsa
nm oliim giiniinii de dogum giinii gibi 
tesbit etmek <:;ok iyi olurdu.» demi§tir. 

Bundan tam yiiz sene evvel paskalya 
bayramtmn tesbiti miinasebetile takvimin 
degi§tirilmesi meselesi ortaya c;;Ikmi§tl. 0 
zaman filozof August Comte da bu hu
susta giizel fikirler ileri siinnii§tu. 

I 923 senesindenberi ise Milletler Ce
miyeti resmen bu i§le me§gul olmu~ ve bu 
meseleyi muhabere ve transit komitesine 
havale etmi§tir. 1927 de Milletler Ce -
miyeti Umumi Katibi milletlere takvimin 
degi§tirilmesi meselesini bildirmi§ ve on
lann fikirlerini sormu§tur. Cok gec;;meden 
projeler akmaga ba§hyor. Verilen mlid
detin sonuncu gi.iniine kadar transit ko -
mitesi, dort senede bir toplanmasma rag
men, bu i.ic;; yiiz projenin iki tanesini s~
mi~tir. 

Bu iki projeden birisi seneyi 28 gun -
li.ik on lie;; aya, digeri de tam iki somestrc 
boliiyor. Bunlarm ikisi de paskalya bay
ramma degi§mez bir giin tayin ediyorlar: 
7 nisan. 

Onalhnci amda Papa XIII Grigor -
yiis eski takvimin yerine §imdiki takvimi 
kabul ederken bu paskalya giinii meselesi 
gene ortaya c;Ikmi~. F akat bir<rok mii -
naka§alardan sonra hic;;bir miispet netice 
elde edilemeden takvim oldugu gibi b1-
rakiimi~hr. 

T arihte tsamn oliim giinii, omriiniin 
30 uncu ytlmda 7 nisan olmak uzere tes
bit olunmu§tur, Baz1 tarihc;;iler lsamn 33 
Ya§md., i:ildiiriildiigiinii kabul etmiyorlar. 
Bunlar hakiki tarihi ogrenmek hususun
da MISirda bulunacagmi iimid ettikJeri 
yaz1lara glivenmektedirler. Havariyun -
dan Liika, lncilinde lmparator Ogiist ta• 
rafmdan bir niifus sayum yaptmldigmt 
soyliiyor. Filistinde yap1lan say1m evra
kmm M151ra gonderildigi zannedilmek • 
tedir. Yusuf Kudiise yaz1lmaga gelirken 
karisi Meryemi hamile olarak getinni§ • 
tir ... 

Muhabere ve transit komitesi de, 7 ni
san cuma giiniinii lsanm, oliim giinu ola
rak kabul ediyor. Boyle bir tesadiif tam 
1939 senesine dii§mektedir. Eger 1939 
y1lmda takvim degi§tirilmezse o zaman 
1950 yi beklemek icab edecektir. 

On ii<:; ay, 28 er giinden 364 gun e • 
der, bir giin de y1lba§1: 365 gun demek
tir. 

Her aym biri pazarla ba§lar, her aym 
sekizi gene pazardu. Bu neviden on iic;; 
ayh takvimleri baz1 ~ark milletleri 
(Hindliler, Cinliler ... ) ne lsadan, ne de 
Meryemden hie; haberleri olmad1klan 
halde pekala kullanmaktadirlar. 

T akvimin degi§mesi Milletler Cemi • 
yetinin kararile olacag1 ic,:in bunun 1939 
senesine yeti§tirilebilecegini hie; zannet -
miyorum. 

ZEYNEL AKKOC 

da oldugunu gosteren ektir. 
(3) Ut: Hararetin c;ok uzak sahada 

kalmas1 keyfiyetinin olmu§ oldugunu i
fade eder. 

Ana kok kendisinden scnra gelen e
lemanla kayna§mi§ ve son elemamn vo
kali de dii§mii~tiir. (Ozt): Hararetin her 
hangi bir siije veya objeden c;ok uzakta 
bulunu§u halidir ki tiirkc;e csogut. ile 
birle§ir. Etimolojik §ekillerini kar§llR.§
trrahm: 

(1) (2) (3) (4) 

Ozt: (og+oz+ . +ut) 
Sogut: (og+os+og+ut) 

Goriiliiyor ki Baskc;ada csoguk:o de -
mek olan cozt. soziinii tiirkc;e cBuz:o ile 
kar§Ila§brmaktan ve bunu tevil ic;in de 
ba§taki cb• nin •O• ya tebeddiil ettigini 
iddia etmekten ise, bu cozt. kelimesini 
dogrudan dogruya manaca da muadili 
clan csoguk:o ve csogut. sozlerile kar -
§tla§tlrmak daha dcgru olur. Fakat bu 
dcgruyu bulmak ve sezmek ic;in her §ey
den once Tiirk cGune§ • Dih teorisinin 
crijinal esaslanm kavraml§ ve benim • 
semi~ clmak Iazimdtr (1). 

1. N. DlLMEN 

[1] Bu yaz1n1n sonu yarmkl sayumzda.. 
du:. 
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l KU~Uk Hi kaye Y anh§ bir manevra 
I 

Lucien F arizet, tramvay Ia biiyiik an· 
ne<-ioden doniiyordu. ihtiyar kadmt kan· 
dmp onu <<louls>i koparmak istemi~. fakat 
muvaffak olamarnt§tt. Simdi aym sonunu 
nastl getirecekti. 

Birdenhire kederini unutur gibi oldu. 
Kar§Ida giizel bir udm gormii§tii. Bu 
oyle cici bir kadmdt ki insanm c;rtrr ~thr 
yiyecegi gelirdi. Biitiin erkek yolculann 
gozleri ona dikilmi~ti. F akat Lucien bu
nun farkma varmad1. Giizel kadm1 nastl 
ele ge~iririm diye dii§iiniiyordu. T am§ma 
kapiSim nastl a~acaktt ~ Hafif hafif ok -
siirdii, bryrk biiktii, kadm bakrnadr bile. 
0, Lucienin sol tarafmda duran altmt§· 
hk giizel bir ihtiyara baktyordu. 0, son 
derecede §lk ve kibar bir adamdt. Lucien 
bu ihtiyan uzun uzun siizdii. Sanki bu 
adam Hucbarda, annesile babasmm iyi 
tamdtklan me§hur milyoner Hucharda 
benziyordu. Hem de son derece... Deli
kanh bu benzeyi§ten §U neticeyi c;;1kardt: 
Bu adam harhalde biiyiik bir servet sahi
biydi ve dii~iindii: «Bu giizel kadm bir 
ihtiyara, ~u ihtiyara baktyor ha !» F ari
zetnin ~ikayete hakkt yoktu, c;iinkii kadm 
kendisine de bak1yordu. 

Bu kiic;iik tramvay arabasmda hakiki 
bir samirniye~ havast te~ekkiil etmi§ti. Fa
kat ne yaztk ki gene kadm Eylau mevki· 
ine gelince tramvaydan indi ve bu suretle 
samirniyet havast da dagtldt. iki adam 
hirbirlerini siizdiiler. Evvela ihtiyar 
trarnvaydan indi. sonra da Lucien atladt 
ve rakibini takib etti. ihtiyar da gene 
kadmm arkasmdan gidiyordu ... 

Lucien birkac; saniye tereddiid etti! 
Ne yapmahyc:h? Rakihinin online gec;;e
rek kadma Ia£ m1 atmaltydt? 0 anda 
kendisini o kadar garib bir §ekilde gene 
buluyordu ki... Diger taraftan da o ya§h 
adamdan utantyordu. lhtiyar ~ilir 
kac; tane boyle kadmm arkasmdan gitmi§ 
ve iyi neticeler elde ederek tecriibe sahi
bi olmu§tu. 

ihtiyar, gene kadma yakla§tt. F arizet 
hemen sozlerine kulak verdi. 

«- Bana ~ab verrniyorsunuz am
rna hata ediyorsunuz! diyordu. T emin 
ederim cicim, sizi o kadar sevecegim 
ki !..» 

Lucien bu eiimleyi i§itince giildii. Ra
kibi nasll oluyor da «para» dan bahset
miyordu. Delikanh hayret etti dogrusu. 

F akat bu suada gene kadm arumlanm 
stkla~ttrarak kendisini takib eden adam
dan uzakla§h. 

~imdi ma Lucienindi!.. F akat obi.iriin
den daha fazla muvaffak olabilmek i~in 
neler soylemesi laztmdd Nihayet buldu: 
Rakibile alay ederek gene kadmt gi.ildii
recekti. Bir kadm giiliince silahmt kay • 
betmi~ degil midir? Haydi i§ba§tna !.. 

- Affedersiniz, madam!... 
Gene kadm iirperdi ve soma hafif~e 

giilfunsedi ... 
Delikanh devam etti: 
- T am~mak ~erefine mazhar olma • 

dan size hitab ettigimden dolayt afftmzt 
istirham ederim, fakat bu beyaz sakalh 
~ocuk tarafmdan takib edildiginizi gor
diigiim zaman belki de sizi miidafaa ede
cek bir adama ihtiyacmtz vardrr diye di.i
~iindi.im ve yammza geldim. 

Gene kadm giiliimsedi, fakat hi~ cevah 

vermedi. 
Lucien tsrar etmesi laztm geldigini an-

ladt: 
- Ciizel bir adam degil miL Bir de 

giizel sakalt var! Bir aile babas1 olsa ge

rekl... 
Bu sefer giizel kadm ciddile§ti. Haki-

katte §aka pek tatstzdr. 
Kadma itimad telkin etmek laztmdt. 

Fakat nasrn 
lhtiyan gostererek: 
- Onu tamyor musunuz ~ diye sordu. 
Kadm biraz hayret ederek: 
- Kimi ~ dedi. 
Aman Allahtm cevab vermi§ti 1... 
Delikanh hararetle devam etti: 
- Kimi olacak ~ Su ihtiyar herifi I 

E2 --

• ,-Jr iki aece 
«Cumhuriyeb in zabrta romant: 72 

Yazan: Charles de Richter 

- Polis memuru, gayet eiddi bir ta -
vtrla sordu: 

- Dogru mu soyliiyorsun ~ 
Muvazenesini bir par~a bulmu§ gibi 

goriinen sarho~. yanagm1 ugu§turarak: 
- Hem dogru, hem degil, diye cevab 

verdi. Ben ona sata~madtm, oyun oynu
yordum. fspah meydanda. Sapkastm at
tun, bir gol yapttm. 

Halk bir kahkaha koyuverdi. Fa kat 
polis memurunun sert bir bakt~t kahkaha
yt durdurdu. 

- Peki §apkan nerede ~ 

Pattrdtnm, kendi tiearethanesi l~tn 
kotii bir aktbet dogurmas1 ihtimalile tela
~a dii~en bar sahibi, o esnada kaptdan 
c;tktt, elinde tuttugu ~apkayt uzatatak: 

- hte I dedi, bu murdar ~ey i~ bu 

Edmond Se6'den 
Bakm bizi nas1l siiziiyor I Hie; te utan -
m1yor dogrusu !.. Ben onu tamrun I Adr 
HU(:hardd1r, §U me§hur banker Huchard l 
Milyonerin biri. 

Gene kadm son derecede alakadar o-
larak durdu: 

- Bu ihtiyar Huchard m1 dediniz ~ 
- Evet, Huchardl 
Eh, i1 pi1mi1ti. Konu§maga ba§ladtlar· 

dt. 
Lucien bu hikayeyi uydurarak ne iyi 

etmi§ti I Bu suretle biitiin Parisi tamdtgt· 
m, §tk ve zengin yerlere girip c;tkttgmr 
gostermi§ oluyordu. Anhyorsunuz ya l 
fnsan bir Huehardt tamrsa !.. Zaten §U 

rakibi de Hucharda son derecede ben
zemiyor muydu~ Luciene oyle geliyordu 
ki sanki yan yalan soylemi§ olmu§tU. Kii
c;iik kadmt alakadar etrnek ic;in daha bir 
~eyler uydurdu. Bankerin ayda safi ge
liri bir milyon lira imi§. Operanm en bi.i
yi.ik artistleri metresiymi§, falan, fi1an ... 

Kadm bazt bazt ihtiyara ha§lm don -
diirerek hafif hafif giiliiyor ve: 

- Biitiin bunlar hie;; fena degil dogru
su l diyordu. 

- Evet, hele ya§tna bak1hrsa 1 
- Kendini o kadar iyi muhafaza et-

mi§ ki daha gene sanki I 
- Amma da yapttmz ha! Eh neyse ... 
Arttk samimiyet ba§laml§h. Lucienin 

kendisinden bahsetmesi suast da gelmi§
ti. 

- Baktn dinleyin, size birtey soyle
meliyim. 

F akat kadm birdenbire durdu ve ciddi 
bir hal alarak: 

- Arttk aynlmahytz, dedi. 
Delikanh ri.iya goriir gibi oldu. 

- Nastll Ne dediniz? 

- Evet, art1k ayrJlmahytz, nca edi-
yorum. 

Gene adeta afalhyarak itiraz etti: 

- F akat hen ... F akat ben sizi sevi -
yorum ... Dinleyin bir dakika ... 

- Rica ederim mosyo heni b1rakm I 
Kadm bu sozleri oyle kmc1 bir tonla 

soylemi~tj ki miinaka§a kaptSIDI tamamen 
kapaml& oluyordu. 

Ka~1 tarafa gitti ve orada kendisini 
bekliyen rakibe yakla§h I 

Olur ~ey degildi bu l.. 
Lucien de aradaki mesafeyi ktsaltmak 

istedi... K1zmak m1 istiyordu, aglamak 
mt? Orasmt kendisi de bilmiyordu .. 

... F akat birdenbire anlad1 ki neka
dar c;ah§sa arttk nafileydi. l>giinmek i~in 
uydurdugu yalanla kendi kendini mag
lub etmi~ ve ohiiriiniin zaferine yol a~ • 
mt§tt. Zira kadm para kokusunu almt~ ve 
sozde Huchard da ona «para» dan bah
sediyordu. 

F. VARAL 

936/138 Fatih sulh 3 UneU hukuk ha
kimliginden: 

Torba No. Oliim tarihi 
185 16/12/935 
120 10/ 1 /936 
366 31/ 1 /936 

Am 
Orner 

Ali ibrahlm 
Hamdi Ali 

Berve~hibali gosterildigi Uzere Gu • 
reba hastanesinde vefat eden U!; olU -
niin alacak ve bor~lularmm bir ay ve 
iddiay:a veraset edenlerin U!; ay i~nde 
mahkemeye miiracaatleri aksi halde 
terekelerinin hazineye devrolunacagt 
ilan olunur. (23579) 

Fikir Hareketleri 
Htiseyin Cahid Yal~m tarafmdan 

pkanlmakta olan Fikir Hareketle
ri mecmuasmm 137 nci saytst ~tk -
tru§hr. Bu saytda: proletaryada ce
bir ve §iddet, Fransada nasyona -
lizm, me§rutiyet hattralan, san'at 
devletin kontrolu haricindedir, ci
han§timul bir din: Milliyetc;ilik, 
bugi.iniin sahibleri ba§hkh maka -
leler vardtr. 

kadar pat1rd1 olur mu~ 
Polis memuru ~apkay1 aldt ve dilenci

ye frrlattr. 

- AI maltm da, c;ek arabam baka · 
hm, yoksa kan~mam ... 

Dilenci, lakndmtn alt taraftnt bekle • 
medi. Y agh ~apkastm ba~ma gec;irdi ve 
homurdana homurdana yoluna devam 
etti. 

Polis memuru, bu sefer, giindelik va
zifesini yerine getirmi~ bir adam gibi 
memnun giiliimsiyen sarho~a donerek de· 
di ki: 

- Seni de, evvela sarho~ akhm ba~ma 
getirmek ic;in, saniyen sana sata~mtyanla
ra c;atmanm ne demek oldugunu ogret -
mek ic;in delige ttkardun amma ... 

Sarho~. mazlum bir tavn alarak yal
vardt: 

- Kusura baltmaym, bir cahilliktir 
ettim. 

Memur defterini kapad1, cebine sok-

tu: 
- Bu stferlik neyse, dedi, fakat bir 

CUMHURIYET 

K1zday 
Yurd ic;in ~arpt§anlarm, sava§ yer -

lerinde kopmu§ ayak ve govdelerile in
lemelerini ilk duyan ve ko§an Ktztlay ve 
karde§ klZllhklar; insanhgm ilk dogan 
yi.iz aktdtr. 

Diine utanc;la bakan insan, ba§Inl kal
dtr, arttk iyilik tek de gil, ikilik te bu -
gi.in cemiyettir. Bizim KlZllaytmtz, en 
arka do~dugu halde, bu cemiyetin onde 
giden bayragtdtr; en c;ok tshrab !<eken 
bir yurdun c;ocuklanm kucakhyabildigi 
ic;;in ona bu bayragt, insanhk verdi. 

KlZllayt bir daha dti§iinebilmek, du -
yabilmek i~in onu, isttrablarm ba§mda 
go run. 

Bir avu~ bugdaym hasreti ~ekildigi, 
kurak gi.inlerde onun bugday dolu c;u -
vallan; evlerin online hirer ba§aklt bug
day tarlast sermi§ gibiydi. 

Kapkara bulutlarm gakti sard1~, sag
nakh, selli giinlerde Ktztlayt goriin. 

0 vakit Ktztlay, sellerin onilnden yav
rusunu kap1p ka!<tran bir anad1r. 

Toprak sarstltr, yerlere; agtzlart a!<tk 
hirer kuyu korkusu sindigi o giinlerde 
Ktztlayt goriin: 

0 hemen c;adtrlanm kurmu~, toprakla 
ortiilecek biitiin koyi.i kurtarml§hr. 

Dtinya Sava§mda, Tiirk c;ocuklan; 
siperlerde, oltimlerden oriilen hirer ku
cakdayddar. Bu ku§ Ul;maz, kervan ge~
mez samlan yerlerde, Ktzday:a gori.in: 

0 eri§ilmez bir htzla kanadlanmt§, a
na, baba, yavuklu, karde§ mektublarile, 
goniilleri; yuvalarm hayalile beslemi§ -
tir. 

Btiyiik Anadolu Sava§mda, Ktzila)'l 
gi:iriin: 

Ate§ler ate§i Anadolumuzun i§inde o, 
§efkat ve gi:ilgeler tilkesi ba§ka bir Ana
dolu oluvermi§tir. 

Yiiz binlerce Rumelilinin, yurdlarma 
agltyarak iskelelerde kayna§bgt gi.in -
lerde Ktztlayt gi:iriin: 

Arkada kalmt§ koca bir yurd yerine, 
o; ana yurdun kokularmt dag1tm1~, A • 
nadoluyu Rumelinin ayagma yana§ttrl· 
vermi§tir. 

Ktztlayt §imdi de bart§ta gortin: 
Yanrun Turk yavrusuna en buyiik 

armagan da; bir avu~ yemi§le ba§hyan 
sevginin uyandtrdtgt insanhk olacakttr; 
bu biiy\ik insanllgm adt §imdiden kon • 
du: 

Genclik Ktztlayt ... 
Ktztlay bu bakundan da en biiyiik bir 

terbiyecidir. Ktztlay, analarm toplantp 
veremiyecegi en ak siitii, iyiligi Turk 
~ocuguna emziriyor. 

Ktnlay, ~imdi yumu~ak bir yuzle ka
plntZJ ~altyor. KIZtlayt siz, ayakta evi· 
nizin giilen odalan i~inde gi:iriiyorsunuz. 
Kmlaytn bayragmt, gi.izel bir yapt iiB • 
tiinde tshrabstz sallandtgmt sanmaym. 

0, bugi.in de, bir veremlinin bardagt
na sa~hk aktttyor. Kuru karmh mekteb 
~ocuklarmt doyuruyor. <;tplak ayaklan
m ISttlyor. (,;tplak omuzlarmi ort\iyor. 

Yurdda§lanm; Ktztlaya hepimizin ii
ye yaztldtgmt dtiei.ini.in ve o vakit Ktztl
ayt gi:iriin: 

0 gun Tiirk yurdu bir ad daha ta~t -
yacak, o gi.in Tiirklere insanltk bir ad 
daha takacaktlr: Ktnlay Yurdu ... 

Bir KtztlayCl 
v.o. 

M. Turban Tanto 
eserleri 

1 - Cem Sultan. Tariht roman. 
c;ok sevilmi' ve ~:ok beienilmi§ ne
fis bir eserdir. Fiatt yetmi' be~t 
kuru,. 

2 - Kadm avctsi. t~timat ve ede· 
b1 roman. GUldUriirken, dil§tindU · 
rUr, heyecandan heyecana dii§iiriir. 
Fiatt: YUz kuru§. 

3 - Timurlenk. Muhte§em bir 
devri zarif bir uslUbla ~anlandl · 
nr. Fiab: Bir lira. 

4 - Tadhte Tiirkler i~in soyle· 
nen sozler. Biiyiik emekle derlen • 
mi~ hiikUmleri ihtiva ediyor. Hem 
zevk, hem bilgi verir. Fiatt yirml 

be§ kuru§. 
Bu nefis eserlerl Cumhuriyet 

miiesseselerinden tedarik edebilir· 
siniz. Posta iicreti ahnmaz. 

Zayi - Konya bolgesi san'at okulun· 
dan 1932 senesinde aldtgtm vesikayt 
kaybettigimden hiikmii yoktur. 
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daha ktstmrsarn halin dumand1r. 

Sonra, sarho~un te§ekki.irlerini dinle • 
meden tersyi.izi.i dondi.i, birkac; sokaktan 
gec;ti, kalabahk bir caddeye ~1ktt ve guya 
tesadiifen Sir Basil Hamptonla kar§tla§· 
h. Sir Hampton: 

- Oldu mu? diye sordu. 
- T amamdtr, Sir, daha dogrusu mu-

vaffak oldugumu zannediyorum. T ahmin 

ettiginiz gibi, dilencinin ~apkastnm ic;inde 
bir mektub vardr. Fa kat, mektubun nastl 
a~mldtgmt anhyabilirse bileklerimi kese

nm. 
Sir Basil Hampton, polis memurunun 

uzathgt mektubu ald1, cebine koydu, son
ra, memurun avcuna zorla para stkJ~ttra
rak: 

- T e§ekkiir ederim, dedi, miikemmel 
bir i~ vordiiniiz. tlk terfilerde, numara -
ntzt unutmadlglml ispat edecegim. 

Polis memuru sevincinden ktpkmnlZJ 
kesilerek elini kasketine gotiirdii. Sir 
Hampton da c;ok vakit kaybettigi ic;in, 

randevusuna ge~ kalacagmt dii§i.inerek 

~orluda ziraat i,lerine ehemmiyet veriliyor 

Koy muhtarlart toplanhatnda bulunanlar 
Corlu (Hususl) - Umumi Miifet • parastz ipekbocegi tohumu dagttmt~hr. 

ti§ligin kabul ettigi be~ senelik kalkmma Anc1hgm da inki§afma ehemmiyet ve
plam diizgiin bir programla tatbik ve ta· rilerek ki:iylere ornek olmak iizere fenni 
kib edilmektedir. Daha ilk senesinden kovanlar aldmlmt~ ve bunlar mekteble • 
biiyiik bir htz verilen ziraat iderine bil • rin bahcelerine yerle~tirilmi~lerdir. 
hassa Corluda ehemmiyet verilmektedir. Birkac; giin evvel de koylerin muhtar
Bu sene kazada 25,643 ii meyvah olmak Ian ~az~ merkezine davet edilmi§ler ve 
iizere 300 bin agac fidant ve 9 bini a~Jh kendilenne fenni ancthk hakkmda pra-
olmak iizere 59 b' A 'k • tik denier ve tatbikat gosterilmi~tir. 

tn men an asma c;u B k' k' . . d 
bugu dikilmi~. bir~ok koylerde de koru- u sene t e .t.m vaztyeh e gec;e~ se-
luklar yapllmt§tlr neye nazaran yuzde 35-40 raddelertndt. 

U • · fazlad1r. Mevsimsiz ve fazla yagmurlar 
mumt Miifetti~lik ~imdiye kadar ka- dolaytsile bazt ekinleri ot basmt~ olma • 

zamtzda ziraati yapJlm1yan Hindyagt ama ragroen mahsul c;ok timid verici bit 
nebatt ve yonca tohumlan gondermi~ ve durumdadn. 
t1 flllttll llltfttltltll IIIII 11111 1 IIIII I 11 ~II IIIII lttttllllltlll 1 ~ 1111 Itt 1111 ~ ·~ lffttllll.l 111~1 ltt•t I! lltllltlttllll till 

T ekirdag orta mekteb talebelerinin miisameresi 

Tekirdag (Hususi) - Ortamektebimizde ders ythnm bitmesi dolaytsile tale
be, velilerile butiin yurdda~lara giizel bir miisamere vermii;lerdir. Gonderdi· 
gim resim Tekirdag ortamektebinde steak ogle yemegi verilerek baktlan 27 
fakir ve yoksul 9ocugu gostermektedir. 

r 
.Sehzadeba§t Hilil Sinemastnda bugiin bu gece 

KU~UK ALBAY 
"~IRLEY TEMPL,. taraf1ndan 

ViCDAN AZABI HARRY 
BAUR 
taraftndan 

Bu iki miiateana tilm, latanbulda ilk defa g6aterilec:ektir , 
TAKSiM BAHCESi 

Bugi.in 
Saat 17 de I Saat 11 den 13 e kadar 

M A T 1• N £ 6 SMART BOYS i§tirakile 
MATiNE DANSANT 

Biiti.in varyete Trupu i,tirakile 18 ATRAKSYON 

Gece8J:r~smdan K A R A M B A 
ORIJiNAL ve FEVKALADE MUHTE~EM 

Ankara Hapisevi Miidiirliigiinden: 
1 Ankara Hapisevinin haziran 936 iptidastndan may1s 937 so -

nuna kadar bir aenelik ihtiyac1 olan beheri «960» gram iti • 
barile tartnamede mezkiir terait dahilinde birinci nevi ek • 
mek «22» gun miiddetle ve kapah zarf usulile munakasaya 
!rJkartlmitbr. , 

2 - thale 22 haziran 936 tarihine raaltyan pazartesi gunii saat 
« 15» te Ankara Cumhuriyet Miiddeiumumiliginde toplanan 
Komisyonda yapilacakbr. 

3 lstekliler muhammen bedelin % 7,5 gu olan «2601» lira «72» 
kuru,Iuk teminah muvakkate vereceklerdir. 

4 Eksiltmeden miitevellid riiaum, tekalif ve damga re1mile ilin 
iicretleri ve indelhace ekmegin tahlil Ucret maaraf1 ve1air bil -
ciimle masarif miiteahhide aiddir. 

5 Teklif mektublart 22 haziran 936 pazartesi giinii s&at «14» de 
kadar s1ra numaralar1 makbuz mukabil1nde ikinci maddede ya
zdt Komisyon Reisligine verilecektir. 

6 ~artnameyi gormek ve fazla izahat almak istiyenler mesai sa
ali zarfmda Cebecide Hapisevi Miidiirliigiine miiracaat etme
leri ilan olunur. «1229» (3070) 

~----~ 

bir taksi c;agud1. 
Otomobilin ic;inde yalmz kalmca ce • 

bindeki kagtdr ~tkardt okudu. Bu ka
gtd makinede yaz1lmt~ ;u birka~ satu ya
ZIYI ihtiva ediyordu: «B. 5. hakkmda 
s~rulabilecek herhangi sual mutlak bir sii
kutla kar§tlanacak. y ye kay1dstz §art • 
SJZ, herhangi if~aatta bulunmak kat'iyyen 

yasakttr. fhtiyatstz hareketler ~iddetle 
cezalandmlacakttr.» 

Sir Basil Hampton birkac; saniye dii • 

~iinceye daldt ve elindeki kagtdt bir kere 

daha okudu. B. 5, kuvvetlti bir ihtimalle 

Sir Walter Stanleyin gizli numarast ol

mak gerekti. Y harfine gelince, bunun 

Scotland Yard oldugunu anlamak tc;m 

kahin olmaga liizum yoktu. Sir Basil 

Hampton giiliimsedi, sonra cebinden 

c;akrnagmt c;rkardr, c;akh ve kagtdl bir u

cundan tutu~turdu. Bunu parmaklan ara· 

smda tuttu, tamamen yamp bitinciye ka· 

dar seyretti ve mektub, bir parc;a kiil ha
line geldikten sonra, Sir Hamptonun du-

~aklanndaki tebessiim alayct bir giilii§e 
mktlab etti. Alc;ak sesle, kendi kendine 
~oyle soy lendi: 

- 1§te bu Cedric Lacynin i§ini bir 
?ayli kart§hracak. Maalesef kendisini 
tkaz etme~e. yahud geri don demege im
kan goremiyorum. 

Avcundaki ki.ili.i yere silkeledi ve bir 
sigara yakarak arabamn bir ko§esine 
yaslandt D" ·· ~ · · u~unmege devam edtyordu: 

- Lacy herifi gafil avlar da soylet -

mege muvaffak olursa i&te o zaman tuhaf 
olur. Fa kat, aglebi 1'httm' 1 b' t k a , tr saa e a· 
dar, alakadar zat mektubun kayboldu -

gunu anltyacak ve Yeni talimat verilecek-
tir. Y az1k l F akat bizt'm 1·d d f are e en es 
dogrusu I Her neyse, Britany 1 a mpara -
torlugunun biitiin kuvveti bu idareye da-
yantyormU§ mademki I 

Sir Basil Hampton, cam1 vurarak ~o
fi:irii ikaz etti. Kibar lokantalarm cadde

si olan Creek Streette, 48 numarah lo
kantamn oniine gelmi§lerdi. 

7 Haziran 1938 

· ~ADYO 
( Bu ak~amki program J 

ISTANBUL: 
12,30 muhtel!f musikl eserlerl ve h~ 

musikisi (pl~k) - 18 dans musiklsi (pl~k) 1 

18,30 cAmbasador~ gazl.no ve bartndan niY 
kil, dans ve varyete musikisl - 19,45 bS.' 
berler • 20 muhtelif sololar (plak) • 20,30 
stiidyo orkestrala.n - 21 Em.inonii Halke.,, 
gosterlt kolu ve son haberler. 

Saat 22 den sonra A.nadolu A,js.nsJllll! 
gaze telere mahsus havadls servlsi verlle• 
cektir. 

ViYANA: 
18,05 karJ~tk yaym - 19,25 musiki-20,05 

haberler ve salre • 21 edebt yaytn • 2t,05 
be~ perde!ik komedi - 23,25 ~ark1!ar _ 24,20 
gramofon - 1,05 Qingene muslkls1. 

BERLiN: 
17,05 konser - 19,05 balk plyesl • 20,05 

gramofon • 21 ,05 orkestra konserl • 23,05 
haberler, havadls, spor - 23,35 gece mu· 
slklsi - 1,05 dans muslklsl. 

BUDAPE!STE: 
19,40 armonlk musikl - 20 kon~ma • 

20,35 opera binastndan naklen balet-21,05 
roportaj - 22,25 haberler - 23,35 Qlngen~ 
muslklsl • 24,25 cazband takunt - 1,05 son 
haberler. 

BUKREE;l: 
17,05 koylii yaytm - 18,05 konser - 19,05 

ztral yaytn - 20,10 konser - 21,15 plyes • 
22,15 !;!an konserl • 22,35 haberler • 22,45 
spor haberlerl - 23 konser. 

LONDRA: 
20,50 ku§ otli§leri - 21 dint yaytn - 21,50 

hattralar, havadls - 22,05 Stratosferde bit 
giin • 22,25 senfonik konser - 23,50 son. 

PARIS [P. T. T .]: 
20,40 konu§ma- 20,50 kart~tk yaytn- 21,20 

spor • 21,35 operet yaytnt - 23,35 havadls • 
23 .50 dans m uslkisi. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobet!;i olan eczaneler ~unlar • 

drr : 
Istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (Sarlm), Alemdarda (AU Rt• 

za) , Bak1rkoyde (istepan), Beyaztdda (Ge• 
mil), Eminoniinde (Bena.sonJ , Fenerde <Vi
tali), Karagiimriikte (M. FuadJ , Kiic;iikpa.• 
zarda (Yorg1), Samatyada. (Erofllos), ~eh• 
rem!ninde (A. Hamdi), §ehzadeba~tndll 
('Universlte) . 

Beyol);lu c!hetlndekiler: 
Galatada (Hila!J, Haskoyde (Halkl, Ka

Simp~ada (Merkez), Sar1yerde (Nur1), 
l;li~lide (E;ll§li), Takslmde (Galata.saray), 
<VlnkopuloJ. 

BtlyUkadada (l;llnasD, Heybelide (Ta • 
nat>, Kad1koy, esk! iskele caddesinde (Bil• 
yiikl, Kadtkoy, Yeldeglrmeninde Cfrc;Ier), 
tr~kiidar, Qar$tboyunda COmer Kenan). 

KEMALiZM 
Ya%an 

TEKlN ALP 
Turk ink1li.bm1n ideolo "uini 

hi~bir eser bu kadar vazi anlat· 
mamtttlr. 

Kemalizmin ana pren1iblerini, 
hakiki hiiviyetini hi!tbir miiellif 
bu kadar ilmi bir tekilde gos • 
termemittir. 

Y enf rejiml diinya devlet sis -
temlerinden ayuan bariz husu • 
siyetleri hi!rbir kitab bu derece 
vuzuh ile meydana !rJkarmamtf -
tlr. 

• KemaH ~m, daha timdiden 
Frans1zcaya, Almancaya, Macar· 
caya ve ~ek diline !revrilmittir. 

Y AKINDA c;IKIYOR 
Sab§ yeri : Cumhuriyet 

Miiesseseleri 

TAKStM 

bah!resinde 
Biiyiik haztrhk· 
larla yeni kadro 

yeni orkeslra 
yeni balet 

heyeti 

Be~ dakika sonra Scotland Yard ami· 
ri, maruf bir maliyeci olan bir dostile bir• 
likte bir masamn ba~ma gec;mi~. ilk defa 
olarak tadma bakacag1 bir tabak nefis 
salyangozu yemege haztrlanmt§h. 

Salyangozlar cidden enfesti ve lokan• 
tanm sahibi M. George Gaudin, hakika• 
ten, yemek degil, bir ~aheser yaratmt§h. 

Sir Hamptonun maliyeci arkada§J; 

- Bu hayvamn yalmz bir kusuru var• 
d1r, diyordu, kabugundan c;1karmast ~ok 
zordur. Binaenaleyh, salyangoz ignesini 
icad eden dahi, nekadar tebcil edilse az• 
d1r. 

Sir Basil Hampton, bu sozlin, salyan· 
gozlann nefaseti kadar hakikate mutabtk 
oldugunu tasdik etmekle beraber, ekseri· 
ya, hakikatin de, trpkt salyangozlar gibi, 

igne ile bir di.irti.i~te meydana ~1kanla • 

bildigini dii~iindii. Lakin bir~ey soylerne

di. Salyangoz aytklamak ve yemekle 

me§guldii. 

[Arkas' var] 



• 
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( TERBiYE BAHiSLERi ) 

F rans1z mekteb rejimi 
Miite,ebbis adam yeti~tirir mi? 

Yazan : Sellm S1rr1 Tarcan 

-2- [~] 

Devlet memuriyetlerinde istikbal an -
yan gencleri miisabaka imtihanlanna ha
Zlrlamak F rans1z lise ve kolejlerinin ba~
hca vazifesidir. Evladm1 mektebe veren 
ailelerin ekserisi onlann istikbalini dev -
let kapiSlnda anyorlar. Hepsinin Umidi 
oraya bagh. Bir miinhale on talib, on 
rniinhale yiiz talib ~1kmca mi.isabakay1 
kazanam1yan bu doksan gene ne olaeak? 
T abiatile ge~inme kazane1m ba~ka ta -
raflarda anyaeak. 

.Simdi i§te i§ ~atalla~Iyor. Aeaba bu 
mernur yeti§tiren F rans1z mekteb reiimi 
ayni zamanda hi.ir mesleklere de elveri~li 
insall hamhyor mu? Y ani bu tahsil gor
tnU. ve kap1 kadar §ehadetname alml§ 
gender, kendi kendilerine i~in i~inden ~~
kabilecek, ta~tan ekmek ~1karacak kabi
liyette midirler? 

Kendi sayile herhangi bir i~te muvaf ~ 
fak olmak, kendine mi.istakil bir mevki 
Yapmak i~in once iradesine sahib olmak, 
miite§ebbis olmak ve kendine giivenmeyi 
bir itiyad haline getirmek laz1m. 

Halbuki bizim bu mekteb rejimimiz 
bu saydigimiz kabiliyetleri inki~af ettir
rnek §oyle dursun, onlan sondiiriiyor, bo
guyor, mahvediyor. Dahas1 var gencle -
rin fikrini istikbaldeki mevkilerinin ha -
Zlr olduguna ah~hnr. flerlemek ic;in 
cehd sarfetmek degil, sabretmek, bekle
mek kanaatini verir. Filhakika gerek or
duda ve gerek hiikumetin sair dairelerin
de terakki iki suretle miimkiindiir: K1 -
dem ve iltimas! i§te bir kere degirmene 
girebilmektir. Ondan sonra eereyana ta
bi olursunuz ve otomatik bir §ekilde de
receniz zamanla yiikselir. Boyle istikbali 
muayyen bir c;erc;eve i~ine alan bir re -
jim kahraman yiirekli, cesur, gozii pek, 
ahlgan ruhlar yaratamaz. 

Serbest mesleklere ahlmak ic;in ondan 
ba~ka da gene olmak §arthr. Ancak bu 
§artla her te§ebbiisiin ba§langicmdaki zor
luklar yenilebilir. Sonra herhangi bir 
san' ah elde etmek ic;in de gene gene ba§
lamak lazimdir. 

Halbuki hiikumet k.ap1lannda istikbal 
bekliyen ve bir memuriyete talib olan 
gender yirmi, bazan yirmi be§, bazan da 
otuz ya§ma kadar o i§in pe§ini kova -
larlar. Arhk biisbiiti.in iimidi kesilinee a
blmak istiyeeekleri serbest mesleklerin 
kendilerine kap1lan kapanm1~ olur. Y e -
niden bir i§e ba§lamak c;ok zordur. !nsa
ntn oyle ~arc;abuk tiiecar, ziraat<;i veya 

[ • J Birinci yaz1 28 mayiS tarihli saylmlz
da <;1\om~tlr. 

--
Soy ad1 tescili 

Nahiye katiblerile mual
limler de cah~1yorlar 

S....,., adlanmn tesc;ili ic;in tayin edilen 
tniihlet nihayet bulmak iizere oldugun -
d:':_~ Vi!ayet Niifus dairelerine gonder -
dig! bir tamimde bu miiddet zarfmda 
kak~ olaeak mi.imcaatleri kar~1lamak ve 

ay1d muamelesini izdihama meydan 
~~rmeden yapmak ic;in nekadar memura 
uzum oldugunu sormu~tur. 

Alman cevab iizerine her §Ubeye ii~. 
dart muallim ile nahiyelerdeki tahrirat 
katibleri verilerek 2 temmuza kadar hu 
i~in bitirilmesi temin edilecektir. 

;;u vaziyete nazaran soy ad1 i§inde 
<;ah§hnlaeak muallimlerin adedi altml§, 
Yetmi§i gec;miyecektir. 2 temmuzdan son
ra her hangi bir kimse resmi bir i§ ic;:in 
miiracaat ettigi zaman kendisinden evve
lemirde soy adm1 tesc;il ettirmesi istene -
cektir. 

Sultanahmed hafriyabnda 2 
amele toprak alttnda kald1 
Sultanahmedde hafriyat yerinde c;:a -

htan T okath Abdullahla arkada§J Ham
za bir toprak <;okiintiisiiniin altmda kal -
Tnl§lardJr. Profestr Baxterin asistam da 
~oprak altm:la kalml§tlr. ftfaiyenin ve a
lllelenin yard1mile kazazedeler kurtanl -
ffil§, Cerrahpa§a hastanesine kaldmlmi§
br. 

Diin kaza mahallinde Belediye fen 
heyetince yap1lan tahkikat neticesinde 
buna benzer daha birc;ok yerlerin ~okme 
tehlikesi gosterdigi anla§Ilml§ ve laz1m 
gelen tedbirlerin almmasi ic;in alakadar
lar i§e ba§lamJ§lard!r. 

Hafriyat, giin gec;tikc;e miihim safha -
lar arzetmektedir. Altm saray zemini ta
rnamen meydana <;IkaTilmi§hr. Saraym 
zernini mahirane yap1lmi§ mozaiklerle 
do§elidir. Profesor yakmda Altm saray 
yanmda bulunan diger Bizans saraym1 
ara§hrmaga ba§hyacaklir. 

san'atkar olmasma imkan yoktur. 
Bu mesleklerin hepsinin de bir c;:Irak

hk devri vard1r. Bu ise istidad ve pratik 
i~idir. 

T arif ve tasvir ettigimiz mekteb reji
mi bu muhtelif mevkilere adam hamla -
mad1g1 gibi genclere memurlugun daha 
yiiksek bir vaziyet oldugunu telkin ede -
rek onlan bu gibi i~leri hakir gormege a
h§hnr. 0 kadar ki memuriyetlerin mii -
sabaka im~ihanlannda muvaffak olam1 -
yan gender bu hiir mesleklere istemiye 
istemiye mecburen girereler. 

Frans1z mekteblerini saran bu (Chauf
fage) usuliiniin bir zaran da nedir bilir 
misiniz? Boyle sathi bir malumatla ye • 
ti§en nesil uzun tetkik ve tetebbiilerden 
ho§lanmlyor. Bu son senelerde dikkat e -
dilirse oyle be~ on cildlik kitablar yazll
maz oldu. Uzun siiren mesaiye kendini 
veren fikir adamlan gittikc;:e azahyor. 
Gender herhangi bir ilim meselesini u -
zun uzun, inceedn inceye tetkike ah§h -
nlm1yor. Sathi malumatla iktifa edili -
yor. Hulasa onlara ilim komprime hap 
§eklinde yutturuluyor. Bu sistem onlann 
haf1zasm1 azc;ok i§letiyor. Hatta belle -
diklerini ziyadesile sarfedebiliyorlar. Fa
kat ne yaz1k ki pek az zaman sonra bel
lediklerinden kendilerinde ya pek az §ey 
kahyor veya hie; kalm1yor. 

Kanaatimce Frans1z mekteb rejimi me
mur yeti§tiriyor. Evet! F akat miite§eb· 
his adam? Bunda ~iiphem var.» 

Caribdir aradan otuz bu kadar y1l 
gec,:ti, hala bugiin Fransada c;1kan giin -
liik gazeteleri a~m1z veya ayhk, haftahk 
fikir meemualanm kan~tmmz Frans1z 
miinevverlerinin ayni §ikayetile kar§Ila~Ir
smtz. Hepsi de ilkmekteblerin, liselerin, 
kolejlerin programlarmm c;ok yiikli.i ol -
masmdan, talebenin c,:ok otomatik bir ha
yat gec;irdiginden, s1hhatlerine kar~I pek 
az alaka gosterilmesinden, cimnastik 
dersleri bir angaryo mahiyetinde yaptml
makta olmasmdan yana yak1la §ikayet 
ediyorlar. . ' 

Gec;en Hnunusani aymda «Cumhuri· 
yet» te fWikan bir yazunda (Figaro} -ga "' 
zetesinin lise programlan hakkmda bir 
anketinden bahsetmi§tim. Andre Mau -
rois, Gaston Rageot, Mauriae, Georges 
Duhamel ve daha birc;ok miitefekkirler 
di.i~i.indi.iklerini yazd1lar. Alakadarlann 
dikkatini celbetmek istediler. Acaba bir 
tesiri oldu mu? Anla~1lan bu rejim bir 
itiyad halini almt§ olacak ki kolay kolay 
gec;emiyorlar. 

Selim Srrrr Tarcon 

Bugday piyasasi 

Fiatlar miitemadiyen 
dii,mege ha,IadJ 

Son bir hafta ic;inde bugday fiatlarmda 
30 - 40 para kadar muhtelif cinsler iize
rinde tenezziil olmu§tur. Bu tenezzi.il un 
fiatlanna da tesir yapmaga ba§laml§tlT. 
Bu dii§il§i.in ba§hea sebebi bu seneki bug
day rekoltesinin gayet iyi oldugu hakkmda 
her taraftan malumat gelmege ba§laml§ 
olmasidir. Cenub vilayetlerimizden gelen 
bugday niimunelerinin tahlilleri de iyi ne
tieeler vermi§tir. 

Bir ay evvelkine nazaran may1s aymm 
bugday vasati fiatlanndaki fark ta ehem
miyetlidir. Gec;en aym vasati fiah 7,18 
olan yumu~ak bugdaylar may1sta 6,15 
kuru§ vasati fiatla muamele gormi.i§ti.ir. 
Sert bugdaylarm vasati fiat! da bir ay 
evvelkine nazaran 6,81 den 6,15 e dii§
mii§tiir. Bu aym ba§mdan itibaren ise fi -
atlardaki dii§i.ikliik daha fazlad1r. 

Bugday fiatlarmm dii§mesinde ba§hea 
ami] olan stok miktaTI da 3,205 tondan 
4.805 ton a yiikselmi§tir. 

MOTEFERRIK 

Ergani madenindeki yabancl 
hisseler satm ahmyor 

Hiikumet Doy~e Oryent Bankm Er· 
gani bak1r madenindeki hissesini satm al
maga karar vermi&tir. 

Ecza depocularinin 
muhakemesi 

Piyasamn tanmmi§ eeza deposu sahib
lerinden Mehmed Galib ve Salamon, 
Lazar, Mirahu, M1g1rd1em bir kodein ve 
fosfat kodeinin ortadan yok olmas1 do -
lay1sile muhakemeleri diin dokuzuncu 
iht1sas mahkemesinde yap1lmt§llr. 

Duru§ma, makam1 iddiamn talebi vec;:
hile Tibhi Adliden baz1 suallerin sorul
masJ ic;:in ba§ka bir giine kalmi§tlr. 

CUMHURiYET 

Biz bize 

Mikrob 
T ramvayda idik. 
N as1l oldu bilmiyorum, biri arabamn 

bir ucunda, otekisi diger ucunda olduk
lan halde, o kalabahgm ic;:inde birbirle
rini farkettiler ve k1rk y1l gurbette kalmi§ 
iki dost hasretile, ayakta duranlan ite
rek, piitrtiikliyerek birbirlerine yakla§h-
lar. 

v e tam benim oniimde, ~ol ayagimm 
nasm iizerinde birle§tiler. 

Sevinclerinden, kii~i.iei.ik gozleri p1r -
lanta gibi parhyordu. 

Altm torbasma saldmr bir hiT5la, kar
§thkh §i§man, giidiik ellerini avuclad!lar. 

Kulaklan tJrmahyan, ve beyinden mi
deye tesir ederek insana bulanh hisleri 
veren, bozuk bir frans!Zea ile konu§uyor
lardi: 

- T ebrik ederim I 
- Mersi ... Ben del 
- Nasi!, Leon Blumun yakmda 

Ba§vekiilete ge~eeegini soylememi§ miy
dim? 

- Dogrusu hakkm varmi§. Ben bu 
kadar c;abuk olacagm1 dii§iinemiyordum. 

Ne var? 
Ne oluyoruz? 
Leon Blum Fransada BaFekil ol

duysa istanbulda bulunan iki Y ahudi ne 
diye seviniyorlar? 

Bunlann Frans1z olmad1klan belli. 
F ranstzca, aneak Tiirk tabiyetinde bulu
nan Y ahudilerin agzmda mide bulandJ
racak kadar c;irkinle§ebilir. 

Peki, Frans1z degiller de sosyalist mi
dirler, enternasyonalist midirler? 

Hay1r, sevgili okuyucum, hay1r. Hie;: 
biri degildirler. 
· Onlann ne olduklanm siz benden iyi 

bilirsiniz: 
Muz1r mahluklar! 

N. 

Ankarada hokkabazm 
ba~1na gelenler! 

Ankarada bulunan hokkabaz Zati 
Sungurun gec;:en ak§amki temsilinde 
Yeni Sinema sahnesinde bir badise ol
mu§tur. Vak'a §Udur: 

Zati Sungur gene ceketi ters giydir -
me numarasrm yaptlg1 s1rada halktan da 
baz1 kimselerin tecrube i~in gormesi -
ni istedi. Bu srrada balk arasmdan birisi 
sahneye c;:1ktl ve hokkabazla birlikte 
kamaraya girdiler, bir muddet sonra her 
ikisi de k1yafetlerinde bir tebeddiil ol
madan c;:tktuar ve sahnenin on tarafu~ 
gelerek bir miiddet ayakta durdular. 

t'knc, hokkabazm numaras 1 

d1gm1 ima edince Zati Sungur da bu 
§ahsm ellerini online kavu§turarak ce
ketinin c;:rkanlmasma azami miimanaat 
ettigini, fakat numarasrm yapmas1 i
c;in kendisinden be§ lira istedigini hal
ka soyledi. 

Tecrubeye giden zat ta halka hitaben 
bu hokkabazm bir yalanc1 ve §arlatan 
oldugunu, be§ liray1 kendisinin teklif 
ettigini, fakat kabul etmedigi cihetle 
numaray1 yapamad1grm soylcdi. Miina
ka§a bir miiddet dcvam etti. Bu s1rada 
halktan bir ki§i daha hokkabaza kendi 
ceketinin c;1kanlmasml teklif etti. Fa
kat tam birlikte kuliibcye girerken Za
ti Sungur bunun da miimanaat etti -
gini, tecriibeye giren ise kendisine pa
ra teklif ettigini si:iyledi. Bir miiddet gii
rulttiden sonra polis vaziyete mtidahale 
ve hokkabaz numaralarma devam etti. 

Ermenakta kur~un madeni 
bulundu 

Konya (Hususi) - Toros daglarmm 
i.istiinde ve tabii gi.izellikler ic;inde bulu -
nan Ermenek kazasmm (:ukurbag koyii· 
nun ~imalinde ve Kestel denilen yerde 
hoi verimli, derin koklii kur§un madeni 
bulundu. 

Kur§un kayalar halinde ve damar da: 
mar uzanmaktadir. Kopanlan herhangl 
bir parc;a terkihinde madenin iic;te iki 
nisbetinden bile fazla oldugu tahmin edi· 
liyor. Gori.inii§e gore bu madenin i~letil -
mesi de kolay olaeakllr. (iinkii bu kopa
nlan parc;alar bir tava ic;ine kopularak 
ate§e tutuldugu vakit bile eriyor ve as1l 
kur§un meydana c;Ikiyor. Bundan sonra 
0 civar halk1 alelade i§lerde kullanmak 
i~in herhalde ku~?.s,a,!!_n almJyacaktlr. 

ltalyada sigara kag1d1 
inhisar1 

Bu sene c;:1kanlan bir kanunla ltalyada 
sigara kag1d1 sat!§lan inhisar altma alm
ml§tlr. italyaya giren yolcular inhisar res
mini vermek §artile, yanlannda kendi ih
tiyac;lan i~in 2,000 yaprag1 gec;memek 
iizere sigara kagldl bulundurabilirler. 
ihraeat ic;in veya inhi3arm ihtiyacml te
min ic;in sigara kagidi ve ti.ipleri imali ln
hisar fdaresinin vereeegi miisaadeye bag
bdir. 

Sigara kagidl fabrikalan maliyenin 
resmi kontroluna tabidirler. 

Takas tahkikab 
Tiitiin takasmda da suiistimal bulun -

masmm sezilmesi iizerine tahkikata me -
mur edilen giimriik miifetti§lerinden Arif 
bu husustaki tahkikatmi bitirerek rapo -
runu Vekalete vermi§tir. 

Kereste takas1 suiistimali tahkikatmi 
yapm1~ olan miifetti§ Ali Kemal tahkikat 
fezlikesini daktilo ile yazd1rmaktadu. 

Giiriiltii ile miicadele 

Klaksorilar ~ehir 
haricinde ~ahnmahdu Ve ne de! 

Simdi s1ra sokak satJcdarJna geldi! H ic; geregi yokken dilimize girip 
ciirmiinden ~ok fazla yer alan 
yabanc1 edatlardan biri de 

<<Ve» dir. Arabi ann, F arslarm, miifred· 
Jeri, terkibleri, ei.imleleri birbiri iizerine 
atfetmek ic;in kullandiklan (Ve), yalmz 
§lmank bir konuk gibi kalmad1, zaman 
gec;tik~e dilimizi iirperten bir piiriiz halini 
aldi. 

' 

Ben bu (Ve) yiiziinden vaktile mek
tebde s1mftan doniiyordum. Medreseden 
yeti§me insafs1z bir miimeyyiz bana §U 
soruyu yapm~h: 

- Arabcada «Ve» mutlaka cemi i~in 
kullamldigl halde ti.irkc;ede, tertibe de 
delalet eder. Sebeh? 

T oyluk bu; §a§ITIP kalmi§tJm. M i.i -
meyyiz, kalemile imtihan cetveli iizerinde 
sif!r resmi yapar gibi davrand1ktan son
ra isteksiz isteksiz sordu: 

Bu yollarda klaksona miisaade olunmaltdtr - Allfa vaVI arabeada nas1l. acem
cede nasi!, tiirkc;ede nas1! okunur? Bundan evvelki yaz1mda klakson ya

sagmt tatbik eden makam1 tebrik ederek 
bu yasaktan dolayl §ehir halk1 ic;in bir 
mazarrat, bir mahzur. bir tehlike c,:1k -
mak ~oyle dursun, bilakis birc;ok iyilikler 
dogacagml iddia etmi~tim. 

Belirmege ba§hyan bu faydalan say
madan evvel, klakson yerine korne ot
tiirmek gii~liigi.inde kalm1~ olan otomo -
bilciler kar§lsmda ~u ciheti tasrih etmek 
mecburiyetini duyuyorum: 

Ben klaksonlarm sokiiliip at!lmas1 
veya tellerinin kopaTihp i§lemez hale ge· 
tirilmesi taraftan degilim. Sehir hudud -
Ian dt~mda klakson ihtiyac1 - ekseriya 
pek kuvvetli ve ~iddetli klakson ihtiyac1 -
inkar edilemez. 

Zaten c;ok virajh ve dar olan §ehir 
hariei yollanmJzda beygir. oki.iz, manda 
arabalan sag, sol tamm1yarak uluorta 
giderler. Otomobil siirati hakkmda fikir
leri olmadtgl ic;in ta uzaktan kendilerine 
verilen klakson i~aretine ragmen onlar 
yo! verinciye kadar otomobil kendilerine 
y.eti§mi~ bulunuyor. Bunu goriince de c;ok 
kereler §a~kmhkla ne yapaeaklanm bil -
meden saga, sola karmakan§lk ko§U§ma
ga ba§larlar. Gerek kendilerini gerek o -
tomobili c;:ok tehlikeli va,:z,iyetlere sokar -

lar. 
:h- rlabon yerine yalmz korneye ka -

lmca bu arabalara iyice yakla§madan 
«yo] ver» i§aretini duyurmak imkam kal
mJyaeak, arabalar kenara c;ekilinciye ka
dar adeta durup beklemek mecburiyetleri 
ha&gosterecektir. 

Meeburiyet altmda olsun olmasm, ko
eaman ciisselerile yolun tam ortasmdan 
gitmegi adet edinmi& kamyon ve otobiis -
!ere klakson sesini degil eanavar diidii -
giinii bile i~ittirmek nekadar giic,: oldugu
nu pek iyi bilirim. Kendi at abalan yiik -
Iii oldugu it;in yava§ gitmek meeburiye -
tinde olduklarmdan otomobillerin yan -
larmdan ku§ gibi gec;mesini bir tiirlii c;e
kemezler. 

;;ehir di§tnda klaksonsuz kalmaktaki 
biitiin bu mahzurlan ve giic;:liikleri klak -
son yasagm1 tatbik edenlerin de takdir 
ettiklerine §iiphe etmiyorum. F akat klak
son tellerini kopartmadan «klakson 
yalmz §ehir haricinde kullamlabilir>> ~ek
linde bir yasak §ekli yapilmi~ olsayd1 bu
nun ne dereceye kadar tatbik edilebilece
gi bir meseledir. 

Fikrimee Belediye yalmz taksi ve hu
susl otomobillerin degil, biitiin resml ve 
sefaret otomobillerinin de §ehirde klak -
son kullanmamalanm iyice temin ede -
rek, gerek halk1 ve gerek otomibil kul -
lananlan klakson hastabgmdan kurtar -
d1ktan sonra tellerinin yerlerine baglan
masma ve klaksonlann §ehir dl§anlarm
da kullamlmasma ses c;Jkarmiyaeakhr. 

Klaksonlann §ehirde susturulmasm -
dan dogan iyiliklere gelince: Bunu gerek 
halka ve gerek otomobilcilere gostermek 
ve tenkidlere miispet bir eevab vermek i
c;:in ben Beelediyenin yerinde olsayd1m, 
mf bir giine mahsus olmak iizere klak • 
sonlarm kullamlmasma mi.isaade eder -
dim. Aradaki bi.iyiik fark1 gorerek hepi
miz hayretler ic;inde kahrd1k. 

Klakson yerine otomobiller ~ehir ic;in
de vapur ve canavar diidiiklerini kullan
saydilar ve bunlar birdenbire yasak edil
seydi, bugiin klakson yasag1 hakkmda 
serdedilen fikir, miitalea ve iddialan i§i
tirdik. 

Mermer masalar iizerinde gi.iri.ilti.ilii 
tavla, domino oyunlan bol olan ufae1k 
bir kahvede yiiksek sesle dahi giic; konu -
§Uruz. Bag1ra bag1ra konu§mak meebu -
riyetinde olan bu halk birdenbire susu -
verse ancak o zaman maden dominola -
nn, tahta veya kemik tavla ta~larmm C,:I
kardiib tarrakamn ~iddetini anlard1k. 

Klakson sesi kesilinee birdenbire halk 
ta, otomobilieiler de §a§alad! ve korktu. 
Duyurulamiyaeak, duyulm1yaeak zanne
dilen zay1f korne sesi halk kulagma kuv
vetli gelmege ba~lad1. Ba§langicda bunu 
farkedemiyen otomobilci korkusundan 

korne lastiginden elini kald1rmadan bo -
yuna otti.irmek ihtiyaelm duyuyordu. 
Bilmem, dikkat ettiniz mi? Gi.in gec;tik
c;e korne sesleri seyrekle§iyor. Klaksonla 
korne arasmda halk ic;in bir fark olmadi
gmi anlamaga ba§hyan otomobilci, klak
sona nisbetle korne c;almak daha yorueu 
oldugu ic;in daha seyrek otti.irmegi tee -
riibe etti. Bunun da kafi geldigini go -
ri.ince elini kornenin lastiginden ay1rabi • 
lecegini anlad1. Gun ge((tikc;e bunu daha 
iyi anbyacak, pek liizum hissetmeden 
kornesini bile kullanmiyacakhr. 

Sokaktaki halh §a§Irtan, hastanedeki 
hastay1, be§ikteki ~ocugu yerinden zipla
tan klakson tarrakas1 ortadan kalkmca 
§ehir halh adeta biiyi.ik bir sersemlikten 
kurtuldu. Kornesini bile c;almazsa oto -
mobili duymaga ve farketmege ba§ladr. 
Araba, otomobil, tramvay gi.iriiltiilerini 
ay1rdedebildigini anlad1. 

-5imdi Belediye klakson §a§kmhgmdan 
s1ynlan halka bir kolaybk daha goster -
mek i~tin bi.iyiik caddelerde yayalann bir 
taraftan obi.ir tarafa gec;mesi ic;:in ge~id 
yerlerini tayin edebilir. Bu da yap1lmca 
ve §ehir halk1 buna ah§mea otomobilciler 
kornelerini daha seyrek kullanmak liizu· 
munu hissedeeekler. Ve boylec zineirle -
me olarak biiti.in ~ehir halk1 ah~acak, bu
gi.ine kadar kulagma pek c;arpmtyan di -
ger §ehir giiriiltiilerini ~ekilmez bulacak
tlT. 

Ben bir vav gibi iskemle iistiinde kmi
hp susuyordum. insafs1z adam, slfm ya
pi§hrmakla beraber gene bir soru yapt1: 

- Mafsul vav nerede, mevsul vav 
nerede kullamhr? 

Cevab!ID, hi<; unutmam, miimeyyizi se
lamlay!p ~1kmaktan ibaret kalm1~t1. Ciin
ki.i vavm §errinden kurtulmak i<;;in ba§ka 
c;are yoktu. Lakin ikmal imtihamnda da 
boca, gene «Ve» yi tutturmasm m1?.. 
hte bu sefer bende ho§afm yagt kesilmi§
ti, hafakanlar ba~lami§h. Bereket versin; 
ikinci, i.i~tiincii sorular « V e» siz ~1kh da 
numara almak miimkiin oldu. 

Yeni basrlan bir eserde: «Ne giine§, 
ne deniz ve ne de onlan siisliyen renkler» 
ibaresini gori.inee « V e» nin bugiin dahi 
gene kalemlere musallat oldugunu anla -
d1m, hele «Ve» nin «ne» ile birle§mesi 
halinde «de» nin eiimlede yeri kalma
mak laz1m gelirken yazicilanmlZln s1k s1k 
ve ne de kullanmalanm biisbiiti.in ac1kh 
buldum. Ciinkii zamanda, mekanda zar
fiyet; adedlere kahlmea nisbet, olmak
olmamak fiillerile kullamlmea malikiyet
le z1ddiyeti ifade eden oz ti.irkc;e «de», 
«dahi» nin minyati.irii olarak kullamldigi 
zaman mutlaka attf eclat! olur. (Ve) nin 
oyle olmasma gore ikisinin birle~mesi caiz 
degildir. N as1! caiz olabilir ki ( ve ne de), 
(nede de) demektir! 

Muallim Naci bu garabeti herkesten 
once sevmi§, Hoca lbrahimle miinaka§a 
ederken §U beyti yazmi§h: 

Daha §imdiden tecriibe ediniz. Soz 
gelimi, Beyoglunda bir kahvede giindiiz 
oturunuz. Y az oldugu ic;:in kap1lar, pen -
cereler ac;1k. Sokaktaki giiriilti.ilerden en 
ziyade kulagmiZI tlrmahyan «kiraz, iyi Ey tarajdart mekalcit-niivisi ve ne de 
kiraz, c;:ilek, yerli c;:ilek ... >> sesleridir. Acaba kar; ve ne de sartolunur bir senede? 

«S1ra sokak sahcilanna geldi »neticesine, 
kendiniz farkmda olmadan, vanrsmiZ. 

SattCJlarm bagumasmdan dinlenebile· 
cek kafalarlmrz mahalle ic;:erilerine kadar 
sokulan, geee gee; vakitlere kadar radyo 
ve cazband giiriiltiisile halk1 rahats1z e -
den kahve ve kazinolar, sabah c;ok erken 
ba§hyan in§aat ve ~op arabalan... ilah 

Su halde yazicJianmlZln ilkin ve ne de 
yi lehc;eden c;1karmalan, veyi de yava§ 
yava§ buakmalan -dilin giizelligi narm
na- onemli bir vazifedir. Bunu miimkiin 
goremiyenlerden §U uzunca f1kra ic;:inde 
tek bir «Ve» bulunmadigma dikkat et
melerini dilerim! .. 

M. TURHAN TAN 
kulag!IDIZI tumahyacaktlr. Belediye eg - ~-~~~~~~~~~~~---
lence yerlerini mahalle harimi i~tindene 
kalduarak bunlara yer gostermek liizu -
munu, c;op arabalanna c;are bulmak ihti
yacmJ duyacakllr. 

hte klaksonlann susmasmdan c;:1kan 
iyilikler. Boylece istanbul §ehri, ses ve 
giiriiltii noktasmdan olsun bir giin diger 
medeni ~ehirlere benziyeeektir. Bu elde 
edildikten sonra klakson kullamlmasma 
miisaade etmekte mahzur kalmiyacakhr. 
T abii hayatlm ya~1yan bir §ehirde bo§ 
yere giiriiltii edilemiyecegini herkes an -
hyacakt1r. Anlam1yan, dinlemiyen bu -
lunursa bunu farketmek, gormek ve ee -
zaland1rmak kabil olacaktu. 

istanbul §ehrindeki giiriilti.iyi.i az bu -
lanlar, klaksonlann susturulmasmdan 
dolay1 matem tutanlar, bana ve benim 
gibi giiriiltii ile miicadele taraftarlarma 
koye c;ekilmegi tavsiye ediyorlar. T e~ek
kiir ederim. T abii bir hay at ya§amak, 
geee saat on, on birde yatarak rahat~a 
sekiz saat uyku uyumak hangi koyi.imiiz
de kabildir? Lutfen soylesinler. Ben o
raya gitmege hazmm. Y almz gitmeden 
evvel kendilerinden bir ricam var. insan
lann s1hhati ic;in mecburi olan istirahat 
zamanlaTJnda lstanbuldan daha ~ok gii
riiltiilii bulduklan Avrupa §ehirleri han
gileridir ~ Gordiikleri bu §ehirlerdeen hie; 
olmazsa bir iki tanesinin ismini soylemez
ler mi? 

V. BIRSON 

Yirmi sekiz sene sonra 
neticelenen bir da va 
lzmir (Hususi) - Akhisarda Akko

cah koyi.i ile Bahkesirin Smd1rg1 kaza -
smm Y agc1bedir ve Egridere koyleri ara
smda 28 senedenberi devam eden bir 
muhakeme, evvelki giin neticelenmi§tir. 
Bu clava dosyasmm T emyiz mahkemesi
ne gonderilmesi ic;in 47 lira posta masraf1 
y apilmi§tlr. 

ADLIYEDE 
Memnu mmtakaya girenler 

Memnu mmtaka olan Bakukoyiinde 
Baruthane civarma sandalla yana§mak -
Ia suc;lu Haykohi, }irayir, Vahram ve 
Giivemez haklannda takibat yap1lmak 
i.izere Adliyeye verilmi~lerdir. Suc;lulann 
dun asliye ikinci ceza mahkemesinde du-
rmmalarma ba§lanml~tlr. . 
Vatman ve biletc;;iler serbest 

b1rakddi 
Gec;enlerde Alemdar caddesinde Or -

han Ri.i§dii isminde bir c;ocugun iki aya
gmm birden kesilmesile neticelenen tram
vay kazasmm suc:;lulan Vatman Ali Rem
zi ile biletc,:i Nedim ve Reeebin diin Sul
tanahmed sulh ikinei ceza mahkemesin~ 
de sorgulan yapilmi§tlr. <;oeugun tram
vaya takild1ktan sonra kuk metro kadar 
siiriiklendigi anla§Ilmi§tlr. Bu hal vat -
mania biletc;ilerin kazadan haberleri ol
madigmi gosterdigi ic;in hakim suc;:lulann 
serbest bJrak1lmasma ve muhakemeleri 
yap1lmak iizere evrakm asliye ceza mah
kemesine gonderilmesine karar vermi§tir. --Bir tashih 

Y eni te§kil olunan tiitiin §irketinde 
Nemlizade Bay Mithatm idare meclisi 
reisi olarak alakadar oldugunu da mev -
zuu bahseden f1kramizda maruf tiitiin 
tacirimize aid bsrm bir isim benzerligi 
yiizi.inden yanh§ c;Ikmi§hr. Y anh hk in
hisarlar Umum Miidiirii Bay Mithatm 
bu §irketle yakm alakasmm bahsedilmek 
istenilmesinden ileri gelmi§tir. Filhakika 
fnhisarlarm gene ve beeerikli umum mi.i
diiriini.in i§ bilirligi yeni §irketin iyi yi.iri.i
mesinde ba~hca amillerden biri olaca -
gmda §uphemiz yoktur. Nitekim yeni 
§irket miidiirliigiine getirilen Ahmed Na
ci T uracm yiiksek meziyetleri dahi bu 
yeni ve giizel i~in azami muvaffakiyeti
ne ayn ve ehemmiyetli teminattlr. 



d CUMBURtn:T 

lzmir muhteliti .Viyana 
taktmtni 4 - 1 magliib etti 

Duymad1klar1m1z ve 
bllmediklerimiz 

Avustralya babk~darinin 
elektrikli ztpktnl 

Kopek bahg1 ~bu 
canavara da bahk 
adm1 hie; yak1~tlra· 
m1yoruz - denizleri1 
hie; §iiphe yok, en 

1Ba.§tarat1 1 tnct saht!ede] ' 

20 nci dakikaya kadar !rok kotu, fakat 
miitevazin bir §ekilde cereyan eden oyun 
yava~ yava§ Ankarah oyunculann haki~ 
miyeti altma girince, birc;ok ki§iler misa
fir oyunculan tutmaga ba§lad1lar. 

Birinci devre s1f1r slfua ve beraberlikle 
neticeleninciye kadar istanbul tak1m1 
diye ortaya ~Jkanlanlar maatteessiif 
temsil ettikleri §ehir futboluna yakJ§Jr bir 
tek hareket bile yapamad1lar. 

Ankarahlar ise, lstanbullulara naza ~ 
ran daha diizgun ve iistun olmakla be
raber, onlar da fazla bir mevcudiyet gi:is· 
teremediler. Hulasa birinci devrenin 
manzarasJ, Turk futbolunun en parlak 
devirlerinde kalecilik yapml§ alan Nedi
min dedigi gibi, futbola heniiz yeni ba§· 
lamJ§ iki acemi tak1m manzarasJ gosteri
yordu. ~iir Refik Osman Top ise, «Me~ 
§in top bu kadar kepaze olmamJ§hr, bun· 
dan daha mukemmel bir ortaayunu ol ~ 
maz» diye c;1rp1rup duruyordu. 

Bu devreye istanbul tak1m1 Esadm ye
rine ibrahimi alarak ~1ktJ. istanbul tak1~ 
num te§kil edenler hatalanmn bir par!ra· 
sJnJ anlamJ§ olacaklar ki davet edilmiyen 
bir oyuncuyu alelacele soydurup tak1ma 
koymu§lardJ. Oyun ba§ladJ ve bununla 
beraber birinci devredeki acemi, becerik
siz oyun da tekrar gi:iriildii. 

Kar§lhkh bir ka~ zevksiz akmdan 
sonra lstanbul tak.Jm1 dokuzuncu dakika
da Salahaddinin ayagile bir gol kazamp 
I -0 galib vaziyetine c;Jkabildi. 

Bir arahk oyun biraz, amma ~ok az, 
hararetlenmi§ken Ali topla alh pas c;izgi
sinin i!rine girdi ve c;ektigi §Ut gide gide 
kalecinin elleri arasma gitti. 

Eger bu da go! olsaydJ istanbul tak.J
mmda en muvaffakiyetsiz oyun oymyan 
iki oyuncu hirer gol yapmi§ olacaklardJ. 

Ali oyundan ~1karak yerine Ha§irn 
getirildi. Onun oyuna ginnesinin tesirile 
midir, nedir yinni be§inci dakikada ~eref 
ortadan bir yarma yaparak lstanbulun 
ikinci golunu kazand1nn1§ oldu. 

Ankarah kalecinin yaralanmas1 pa ~ 
hasma kazamlan bu goliin bir iki dakika 
akabinde Niyazi aralama bir pastan isti· 
fade ederek ii~iincu golii de yapt1. 

Oc;iincli golden sonra oyun tekrar ba§· 
lang1cdanberi gosterdigi zevksiz §ekli a! • 
mi§ken 4 I inci dakikada 1skender ~ahsl 
bir gayretle Husnu ile F arugun mu§terek 
bir hatasmdan istifade ederek Ankara· 
nm ilk ve son goliinii yaptJ ve oyun lstan
bul tak1mmm, berbad oyununa ragmen, 
3-1 galebesile neticelendi. 

Ankara tak~mmm ne dereceye kadar 
dogru bir §ekilde tertib edildigini bilmiyo
ruz. Eger muhtelitin tam kuvvetli hali 
diinkii §ekilse hie; te methedildigi kadar 
olmadJglnJ soylemek mecburiyetindeyiz. 
!stanbulun te§kil edilen en fena muhte· 
litine 3-I yenilmesi si:iyledigimizi ispata 
kafi bir delildir. 

Tak1m1 te§kil edenlere hatirlatmz; 1s
tanbul tak1m1 buglin de bu derece bozuk 
bir §ekilde te§kil edilecekse lzmirlilerin 
Turk futboluna kazand•rd1klan parlak 
neticeyi karartacaklanndan zerre kadar 
$iipheleri olmasm. 
Forst Viyana-lzmir muhteliti 

Sua ecnebi temasm1 te§kil edecek ikin~ 
ci ma~a gelmi§ti. !ki tak1m da sahaya ~~
kip seyircileri selamlad1lar ve alkt§lan -
d1lar. Ankara ve !stanbulun irili ufakh 
oyunculardan te§kil edilmi§ tak1mlann • 
dan sonra lzmirliler sahaya ~1kt1klan va~ 
kit gozii dolduran iri ve atletik viicudlii 
oyunculardan terekklib ettigi gi:iriiliiyor
du. Viyana tak1m1: 

Havli~ek - Rayner. ~amve - Erdl, 
Hofman, Didius - Hag, Polak, Man~ 
del, Ke§vaydil, Malger. . 

lzmir muhteliti: Cahid - Cem1l, F et
hi - Nurullah, Hakki, Adil - Basri, 
Fuad, Vehab, Said, lbrahim. 

~ekillerinde tertiblenmi§ tak~mlarla oy-
nuyorlardJ. 

llk dakikada soldan bir Viyana akm1 
§iitle neticelendi. Top. ~aviyed~n. i~e~i 
ginnek iizere iken lzm•rh kalecmm btr 
plojonu bunu kornere ~·k_ardi. . 

Dordiinci.i dakikada V1yanah kalec1 · 

korkunc afetidir. Hilk~t, mubaregin ag
zml, §ikanm kapabilmek ic;in en akla gel
mez manevralan yapmaga mecbur ola
cak ~ekilde karnile bir hizada yaratmaml§ 
olsayd1, bu doymak bilmez beliyye kim
bilir neleri yutacakh. Avustralya bahkc;•

Forst Viyana tahrmrna harfl 4 • I galib gelen lz.mir muhteliti 

JJ Ian, hayvam avlamak ic;in her tiirlii teh
likeden azade, son derece pratik bir usul 
bulmu~lardJr. Kopek bahg1, z•pkmla tu
tulur. Zeki bir bahkc;1, bu canavann ca
mm cehenneme gondermek ic;in pek mo
dern bir z1pkm yapm1~hr. Z1pbm kayJ
ga baghyan tel halattan elektrik cereya
m gec;iyor ve z1pkmm canavann viicudii
ne saplanmasile beraber elektrik, y1ldmm 
gibi c;arp!p hayvam oldiiriiyor. 

nin dergajman yaparken on sekiz !rizgisi <;ah§ma muhacim hattma da sirayet ede
dJ§Ina ~Ikmasi kalesi aleyhine bir firikik rek akmlar kar~1hkh yap.!maga ha§landJ. 
cezasmm c;ekilmesine sebeb oldu. Fa kat lz.mirin ihinci golii 
all§ neticesiz kald1. 29 uncu dakikada Vehabla Saidin 

Dakikalar ilerledik!re ayun zevkli bir mi.i~terek bir gayreti F uadin bir §Utile go! 
§ekil ahyordu. lzmir muhacim hattl u~ oldu. T azyikten almlanm terleterek kur
ortasile Viyanahlar da iki a~1k ve bil • !ulan !zmirlilerin bu go! haklanydt. 
has sa sagac;•klarile akm yap1yorlardJ. Fa- lz.mirin ii~iincii golii 
kat dogrusunu soylemek laz1m gelirse Tap ortaya geldi. Viyanablar topu he-
misafirler pek o kadar bir fevkaladelik men kaptird.Iar. lzmirliler sagdan bir a· 
gosteremiyorlar. lzmirliler ise c;ok canh km te§ebbi.isi.inu faviille durdurdular. Fa-
ve §UUTi bir oyun ~Jkanyarlardl. viiJ tam kale onunde c;ekildi. lyj yer tut-

lz.mirin birinci golii · mu§ olan Vehabm bir kafa vuru~u lzmir-
22 nci dakikada lzmirin sagdan yap- lilere bir go! daha kazand1rd•. Bu su

!Jgl bir akm F uadm s1k1 bir §Utile galle retle lzmirliler almlannm terile iic;uncii 
neticelendi. golu de kazanml§ oldular. 

Bu golden sonra Viyanahlann kendile- Viyanahlar bu golden sonra bir mud-
rini tophyarak hakiki k1ymetlerile oym ~ det lzmir kalesini adamak1lh slki§tirdJ!ar. 
yacaklan beklenirken vaziyet hie; te oyle Bu arada kuvvetli bir §iit lzmir kalesinin 
olmad1. Bilakis zaman zaman lzmirin U<; direklerine c;arparak geri geldi. Viyana· 
ortas1 birbirlerine <;ok yakm mesafelerde hlann bu hakimiyeti c;ok k1sa surdu. Sa
§ayam hayret derecede anla§arak Viyana idle Basrinin yapt1klan ani bir akm ec

lz.mir- Forst Viyana ma~rndan 
bir enstantane 

kalesi onlerinde dola§lyorlardi. 36 ncJ 
dakikada hmirliler sagdan yaptJklan 
bir akmda miikemmel bir go! fmatJ ka~ 
crud.Iar. Ortalanan topa F uad yeti§ti. 
F akat kaleye !<Ok yakm bir mesafeden 
yapt1g1 bir plase kalecinin ellerine gitti. 
Biraz sonra Viyanahlar lzmir kalesinin 
hayli uzaklannda bir favul kazand1lar. 
Ge~vadel topu muthi§ bir darbe ile kale
ye savurdu. Cahid ancak kendini yere 
firlatmaga vakit bulabilerek gole mani 
oldu. 

Devre lzmirlilerin, cidden takdire w 
yan bir varhk gosteren ayunu devam e ~ 
derken I • 0 galibiyetile neticelendi. 

lhinci devre 
Devrenin ba§lamasile Viyanahlar lz ~ 

mirli kalecinin bir hatasmdan ve bir kor· 
ner atJ§mdan beraberlik sayiSim kazan
d!lar. 

Bedavadan kazamlan bu beraberlik 
say1smdan sonra Viyanahlar pek o kadar 
ustahkla olmamakla beraber nisbeten ha~ 
kim bir vaziyet ald1lar. lzmirlilerin bu 
golden sarsi]d,klan belli oluyordu. Birkac; 
defa eanh ve tehlikeli akm yapmakla be
raber muavin hath muhacimleri takib et· 
miyor ve bu iki hat arasmda zaman za • 
man c;ok buyiik bo§luklar has1l oluyordu. 

Oyun bir miiddet hmir miidafaasmm 
yerinde ve candan ~ah§masile gec;ti ve 
vakit ge~tik~ hmir miidafaasmdaki bu 

nebi kalesine muhakkak bir gal tehlikesi 
atlattmnca bu tazyik b1c;ak gibi kesildi ve 
oyun tekrar lzmirlilerin sarfettikleri mus-
mir enerii ile isteklerine bagland1. 

lz.mirin Jordiincii golii 
Oyun tam manasile zevkli ve lzmirin 

hakimiyeti altmda sona ererken Vehab, 
tak1mma yerinde bir plase §iitle dordiincii 
golii kazandud1 ve me§hur Forst Viyana 
tahm1 sahadan 4 - I gibi oldukc;a ag1r bir 
maglubiyetle aynld1. 

Na~rl oynadrlar? 
Viyana takimml olduk~a ag1r bulduk. 

<;ek sistemi kadar ag1r oynuyorlar. Fa • 
kat C:.::elcler kadar ince ve hesabh olamJ • 
yorlardi. A~1klarm uzun paslarla y1ldJ· 
nm gibi inmeleri hi~ gorulmedi. Hucum 
hattmda iki a~1klarla solic; mudafaada da 
sol haf ve sag bek goze ~arp1yorlard1. 

lzmirlilere gelince ba§tanba§a canh ve 
§Uurlu bir oyun oymyarak seyirciler iize
rinde bir evvelki ma~m Turk futbolii hak
kmda b1raktJgJ fena intibalan silip supii~ 
recek kadar iimid vererek gi:iniilleri fe • 
rahlandirdilar. 

Her yeti§tirdigi oyuncuyu elinden kap· 
tJran hmirin antrenorsiiz olarak cw•kar • 
d1g1 bu tak1m1 nekadar tebrik ebek azd1r. 

T ak1mda muvaffak olm1yan yoktu. 
F akat bilhassa ii~t orta muhacim, merkez 
ve sag muavinler milli tak1ma lay1k ol -
duklarmt oynad1klan oyunla isbat ederek 
herkese kabul ettirdiler. 

Bugiinkii rna~ 
Bugun gene T aksim stadyomunda biri 

§ehir muhtelitleri digeri de ecnebi tema~J 
olmak i.izere iki rna~ yapJiacaktir. ~eh1r 
muhtelitleri ma~m1 Ankara ile lzmir, ec
nebi temas1m da lstanbulla Forst Viyana 
yapacaklard1r. 

lzmirli sporcular General 
Kaz1m Dirigi ziyaret ettiler 

Sehrimizde bulunan hmir sporculan 
du; ba§larmda lzmir Belediye reis mua
vini Suad oldugu halde Perapalasta 
Trakya umum miifetti§i General Kaz1m 
Dirigi ziyaretle lzmirin spor faaliyetleri 
ve hamlanmakta olan Kiilturpark hak • 
kmda malumat vermi§lerdir. 
Finlandiyah kafile reisi gii
re!f~ilerimiz i~in ne diyor? 
Finlandiyamn maruf §ampiyonlann • 

dan biri alan Finlandiyah giire§~ilerin 
kafile reisile bir arkada~IIDIZ konu§mU§ • 
tur. Bu §ohretli §ampiyon, gure§<;ilerimiz 
hakkmda §UnJan soy lemi§tir! 

«- Turk gure§c;ileri c;ok kuvvetlidir. 

Kara lejyon 

Amerika, doymak bilmez bir yenilik 
ve ba~kahk. i~tihasile ne yapacagm1 §a§lf· 
m1' gibidir. F aydah yenilikleri biitun 
diinya alki§lar, fakat Amerikahlar, son 
zamanlarda, faydah ile zararhy1 aynd 
edemez oldular. Ku - Klux - Klan diril
di, AI Capone gibi kaka~1 haydudlar tii
redi. Kidnapper denilen yeni ~e§id bir 
haydudluk, c;ocuk hirSIZbgJ ald1 yuriidii. 
Simdi de, Amerikahlara yeni korku vesi
lesi, Amerika zab1tasma yeni bir gaile, 
dunya matbuatma yeni bir mevzu <;1kt1: 
«Kara Lejyon». Kendine bu muzlim is
mi takan c;ete, Amerikada, aile yuvasmJ 
korumak vazifesini deruhde etmi&. ahlaki 
gayeler gi.iden bir c;etedir. MaksadJ kan
lanna ihanet eden erkekleri aray1p bul • 
mak. Bu fuzuli ahlak bekc;ilerinin vicda
ni (I) kanaatlerine is tin ad ederek ver
dikleri hiikiimlerin ne temyizi var, ne is
tina£.. Hiikmettikleri ceza da kay!dsJZ, 
~arts1z idam. 

Kanununu kendi yapan, icab ettigi su
c;u, miinasib gordiigii kimseye yukledik -
ted sonra, kendi mahkemesinde hiikmuni.i 
verip kendi celladma infaz ettiren bu son 
sistem haydudlardan birkac;1 bugunlerde 
yakalanml~hr. hin merak edile9ek bir 
tarah var. <;ete, yalmz. kanlanm aida
tan erkekleri cezaya «arp1yor. Sakm ko
calanm aldatan kadmlara da miikafat 
vererek iki ba~h yenilik yaratmaga te
~ebbiis etmi§ almasm l Amerika bu. Olur 
mu olur. 

kasmda Herman Pihla Y anaki gure§e -
cektir. 

72 de Eyno Virtanen Grekarumen 
gure§ecektir. Serbest gure§e ise Y asko 
Piyetile girecektir. 

79 kiloda V ayna Kakkinen Grekoru
men miisabakas1 yapacakt1r. Serbest mi.i
sabakayJ ise Vovsti Luko giire§ yapa -
caktJr. 

87 de Grekorumene Edvard Vester -
lund, serbeste ise Matti Lahti girecektir. 
Vesterlund bu sikletin Paris ve Amster
damdanberi dunya ~ampiyonudur. 

Ag1r siklette Grekarumene Hiyalmar 
Nustrum, serbeste 1stanbula gelmi~ · olan 
Jarvin en gireceklerdir.» 

Tiirk tahmmm Berlinde ne yapaca • 
gm1 sordugumuz zaman bitaraf olarak 
dedi ki: 

. «79 kilod~ki Ahmed serbestte biiyiik 
bu kaza ge<;•rmezse Olimpiyadlarda c;ok 
iyi neticeler ve miihim i§ler gorebilir. 

72 de gure§en Nuri, 79 kilada da yer 
alabilir. Grekorumende ona da umid bag
lamak laz•mdJr. 

Y arJm ag1rda giire§en Mustafa kendi 
sikletinde c;ok kuvvetli bir adam ~lmakla 
beraber, hie; teknigi yak. Bu klsa zaman
da bir §eyler kavrarsa digerleri kadar 
§ansi olabilir. 

C::oban Mehmede gelince: Fevkalade 
say1lamaz. Esasen bu siklette giire§en • 
Jerden bundan fazla bir §ey de beklene -
mez. Onlar viicud kabiliyetleri ve ag1r . 
hklan dolay1sile suratli degildirler. 

.....,....,............-~ Antrenor uzun miiddet burada kahrsa 
~ok iyi neticeler alacagmiZJ temin ede • 
bilirim. 

Tiirk ekipinin ic;inde kabiliyetli olan • 
lann olimpiyada gitmeleri bir<;ok yeni 
§eyler ogrenmeleri itibarile de c;ok fay • 
dahd1r. 

l•tanbul • AnAiara ma~rndan bir goriirtiif 

Tiirk c;ocuklan, kanaatimce dunyada 
en iyi giire§ yapanlarm ba§mda gelir. 
C::iinku c;ok cesurdurlar. Grekorumende 
hi<; birinde teknik yoktur. F akat serbeste 
baz1 gure~c;il erinizi c;ok iyi buldum. 

Olirnpiyada gidecek Finlandiya tak1 -
mmm nas1l alacaibm soruyorsunuz. 56 
kiloda Eska Hiyelt, Grekorumende Fin· 
landiya §ampiyonu olup memleketimizi 
Olimpiyadda temsil edecektir. 

61 de Pihla Y anaki Kustah Greka · 
rumen §ampiyonu olup Berlinde memle
keti temsil edecektir. Ayni siklette Arme 
Reyni serbestte FinlandiyayJ temsil e • 
decektir. 

66 da Lavri Koskela, Grekarumende 
gtire§ecektir. Bu sikletin serbest musaba-

Dunyada en iyi gure§ yapan tak1mla· 
rm ba§Inda Almanya, Finlandiya, lsve<; 
gelir ki bunlarm en kuvvetlisi hangisidir 

tahmin edemem. Bence Almanlar Gre
korumende en ba~tadJr.» 

Son giiref ma~rnda para 
haybedene 

Finlandiyahlarla yapdan son ak§amki 
giire§lerde bir seyirci biletini ahp tribune 
giderken iki kapl aras1ndaki koridorda 
ufakhk para ciizdamm dU§UTmU§ ve bu 
cuzdan arkada§lanm1zdan biri tarafmdan 
bulunarak T aksim nahiye mudurune tes· 
lim edilmi§tir. Sahibinin oraya miiracaat 
etmesini ta vsiye ederiz. 

7 Haziran 1936 

Eski grevlere benzemiyen grev 

Frans1z i§<;isi patron1l 
yerinde mihladi 

Y eni tatbik edilen usulde, amele i,ini bJrakJyor, 
fakat fabrikay1 terketmiyor ve miiesseseye 
vazlyed ederek talebinin neticelerini bekliyor 
F ransada, bir haftadanberi devam 

eden i§<;i grevi, gitgide §Umullenmekte
dir. Once Banliyodeki demir sanayii 
fabrikalannda ba§hyan grev yava§ yava~ 
Parise ve daha uzak mmtakalara, demir 
sanayii fabrikalanndan, endiistrinin muh
telif §Ubelerine sirayet etmi§, yiiz binlerce 
kadm ve erkek i§c;i, faaliyeti tamamen 
tatil etmi§tir. 

F rans1z i§<;isinin greve sebeb olan me
talibi pek <;aktur. Belliba§hlan knk sa
atlik i§ haftas1, kallektif mukavele ve ta
til yevmiyesi meseleleridir. 

Cak k1sa bir zaman i!rinde, c;ok §U· 
mullii bir mahiyet alan, hatta yalmz fab
rika ve imalatane i§c;ilerine munham 
kalmadJgl ic;in, §imdiye kadar bilinen ve 
gi:irulen umumi grevlerden daha vahim 
bir §ekle giren bu grevin hususi bir tarz· 
da idare edildigi goruli.iyor. 

Malum oldugu i.izere grev, §imdiye 
kadar bilinen §eklile, vaziyetlerini du • 
zeltmek istiyen i§<;ilerin i§i terkedip fab
rikadan aynlmalarmdan ibaretti. Bu ha
reket, patronlarm, greve i§tirak etmiyen 
ameleyi onlann yerine ikame etmesile ne· 
ticelenir, bu sefer grevci amele. kendi 
yerlerine c;a!J§acak olan i§c;ileri fabrikaya 
sak~ama~a kalb§lr, ekseriya pek kanh 
§ek1lde b1ten arbedeler kopard1. Bugiin
ku grev, bu bak1mdan, biisbutun ba§ka 
bir manzara arzetmektedir. Amele, i§i 
tamamen birakml§, fakat eskisi gibi i§le 
beraber fabrikay1 da terkedecegi yerde 
ic;eride kalmJ§tlr. 

Grevciler bu yeni grev sisteminin pek 
biiyuk faydalan oldugunu soylemektedir-

Grev ilan ederek jabrikada birdirbir 
oyntyan i§r;iler 

ler. F abrikadan aynlmad•klan i<;in yer ~ 
lerine ba§ka i~c;i almmasma, ba§lanndan 
uzakla§mad,klan atolyelerin grev harici, 
i§siz amele tarafmdan i§gal edilmesine 
imkan yoktur. hgal altmda tuttuklan 
fabrika binalanndan oebir kullamlarak 
dJ§an c;•kanlmalan kabilse de, boyle bir 
tedbire muracaat edecek kimsderin, or~ 
taya c;1kacak vahim ahbetin mes'uliye
tini de yuklenmeleri laz1m geleceginden, 
grevciler, boyle bir mukabeleye maruz 
kalacaklanm tahmin etmiyorlar. F azla 
olarak, yeni grev sisteminde, patronlar 
fabrikalann kap1smdan ic;eri ad1m atamJ· 
yacak vaziyette kalml§hr. Amele, bu 
noktai nazardan da kendisini listiin va
ziyette gormekte ve isteklerini mutlaka 
kabul ettirecegine inanmaktad1r. Grcvin 
pek siiratle buyumesinde, bu sistem ye
niliginin de dahli yak degildir. 

Grevci ameleler bir otomobil fabrtka31 
oniinde niimayi§ yaptyorlar 

Bu umumi grevin, biitun Fransaf 
tehdid eden vahameti, her zamanki gibi, 
hatta bu grevin ba§ladigl gi.inlerde:ti §ek' 
li gibi, mf buyiik sanayie, yahud halkh 
dolayJsile, uzaktan alakadar eden imaW 
§Ubelerine miinham kalmamasJdJr. GreV• 
umumi hayatm hemen her §ubesine sira' 
yet etmi§tir. En miibrem g1da maddele ' 
rinden, havagazine ve suya varmciY' 
kadar her~ey, yaplcllarmm, i§leticileri ' 
nin grev ilan etmesi tehlikesine maruzdut, 
Hatta bunlardan muhim bir k1smJ grevt 
dahil olmu~ bile bulunmaktadJr. Meseli 
buz fabrikalarmm faaliyetten durmast. 
sutiinii ve c;abuk bozulabilecek gida mad· 
delerini buz sayesinde muhafaza eden 
Parisi ~i.iyiik bir g•das1zhk tehlikesi kaT' 
§Jsmda b1rakml~hr. 

i.ndiistri ve ticaret alemini altiist eden 
grevin. devlet memurlan arasmda da be' 
lirme emareleri gi:isterdigi kay edilmek' 
tedir. Ameleye nazaran daha imtiya:tb 
mevkide bulunan hi.ikumet memurlat1 
ger<;i umumiyet itibarile boyle bir hare' 
kete taraftar gori.inmuyorlarsa da, 23.50 
frank yevmyie alan ucretli memur smdi' 
nm i~ barsasmda yaphg1 toplantJ netice' 
sinde muvakkat bir komite teskil etmil 
olmas1 ve ball metalib tesbit etJ~esi, de"' 
let devairinde de grev temayullerinin fi• 
lizlenmek istidad1 gosterdigine delildir. 

F ransadaki grevin ~umulunu olc;me~ 
ic;in hapisane arabadannm bile greve 
dahil olduklanm soylemek kafidir. Mev• 
kuf ve mahbuslan, hapisanelerden adliyt 
dairelerine ta~Jmaga mahsus olup «sa' 
lata sepeti» ismi verilen bu arabalarlll 
~oforleri faaliyeti tatil etmi~lerdir. Me"' 
kuflar, polis miidi.irliigi.ini.in tedarik etti• 
gi arabalarla nakledilmi~tir. 

Oc; yi.iz elli bine yakm i~c;inin birden' 
hire paydos etmesi neticesinde felce ug' 
nyan F ransa, uzun zamandanberi bu de• 
rece ~i.imullii bir i§ buhram gec;irmi~tir• 
h sahasmdaki bu buhranm, kabine buh• 
ranile ayni tarihe tesadiif etmesi, Fran' 
sanm dahill vaziyetini busbiitun c;apra~1k 
bir hale sokmu~tur. 

Grevci amele isteklerini kabul ettire ' 
cegine emin, matbuat bu isteklerin kabul 
edilecegine kani. gelen haberlere gore 
patronlar bu istekleri kabule miitema' 
yil. hiikumet ve te~ekkiiller, gene ayni 
isteklerin kabulune muzahir. Fa kat gre" 
biiyiidiik<;e biiyiiyor. 

K1rklarelinde yaptlan biiyiik giire~ler 

Ba,pehlivanlrgr hazanan Tehirdailr Hiiseyin Ve rahibi 
tertib heyetile beraber 

K!r~lar~li Cl!~~usi} - 116 pehliva- giire~ oyunlan yapt1 ve pehlivan!aTJmiza 
nm J§hrakile buyuk pehlivan gure§leri 400 lira miikafat dag!tddt. Ba§ta KJZJlaY 
yap•lml§hr. Bu munas_ebetle K1rklareliye d 

k k I d Ed Kurumu ba~kam olmak iizere alaka ar ~ ya m aza ar an, nneden ve ki:iyler -
den yi.izlerce merakh buraya gelmi&tir. lann ve tertib heyetinin her tiirlii tedbir' 
Gure~ler iki gun surdii ve neticede T e _ lere ba~ vurarak temin ettikleri intizarn 
kirdagh Hii eyin ba~pehlivanhg1 kazand1. seyircileri bilhassa memnun birakmi§tJr. 

Bundan sonra eski pehlivanlardan Ka- K1zilay bu giire§lerden muhim bir haw 
ra Emin Manduah Ahmedle c;ak gi.izel !at temin etmi§tir 
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San'atLar . Vapurlara su 

Ankara resim Sergisi Liman; tatbik edilen 
usulii izah ediyor 

26 Tiirk san'atkar1n1n 150 ye yak1n eserlerini te~hir 
ettikleri bu seneki sergi cidden muvaffak olmu!?tur 

Diinkii saylrntZda armatorlerin, liman 
idaresi tarafmdan vapurlara su verme i§i 
i.izerinde tatbik edilen usulden §ikayeti 
yazilmi§h. Di.in miidiriyet bize gonderdigi 
bir mektubla vaziyeti §oyle tavzih etmek -

tedir: 

Giizel San'atlar 
Birligi resim ,ubesi 
tarafmdan tertib e
dilen 13 iincii An
kara Resim Sergisi, 
cumartesi giini.i Ma
arif V ekili tara -
fmdan merasimle 
ac;Ild1. 

Bu, Birligin ~im
diye kadar a<;hgl 
35 inci sergidir. Ser
gilerin 19 u Ga -
latasaray Lisesinde, 
13 ii Ankarada, 2 
si Alay ko~kiinde, 
I i de F ransada 
Nis ~ehrinde a~1l -
llll§hr. 

Serginin tertib 

«2521 numaralt kanunla 935 senesin • 
denberi devlet idaresine gec;en ve bugiin 
yazild1g1 gibi bir §irket olm1yan idaremiz, 
alakadarlara kolayltk olmak i.izere depo
zito veya teminat mektubu verenlerin ta • 
hakkuk edecek ucretlerini bilahare tahsil 
etmek iizere muamelelerine devarn1 cihe
tini kabul etmistir. Binaenaleyh keyfiye • 
tin gazetenize ~anlt~ anlatJldigl anla§ll • 
maktad1r. 

fzahahm1z vec;hile teminat mektubu ve
ya depo verenlerden aynca pe§in para a
ltnmiyacagmdan su i~lerinde hic;bir teahhur 
mevzuubahs degildir. Kaldi ki bugi.in hie; 
bir §ikayet vaki degildir. f§i, miiteessir o
lan armatorlin lutfen miidiriyete hi<; ol • 
mazsa telefonla mi.i~ki.iliiniin sebebini hi! -
dirmesine intizar ediyoruz.» heyeti ressam Hik -

rnet Onat ile Aye-
tullah Sumerdir. ]ii- Filistin gene karlfb 
ri heyeti de •u zat -1 ~ [Ba§taraf~ 1 fnct sa11ftede] 
ardan miirekkebdir: Hadise esnasmda miidahale etmek is· 

.Sevket Dag, Hik -
met Onat, F eyha • tiyen zabita memurlanm ahali ta~a tut • 

':llan Duran, <;alh mu§tur. 
Ib h' N · z· Karakola atrlan bomba 

ra lm, azml 1" Guzel San•atlar Akademisi protesorlerinde n Ayetullah 
Ya, Ayetullah Su • Sumerin en muva!!ak eseri: Ye~fl por tre ve bir mu1ademe 
rner, Sami, Vecih Bereketoglu. I raber, bilhassa bir «kadm ressam1» d1r. Hayfa 6 (A.A.) - Bu sabah tevkif 

Sergide 122 si resme, 25 i heykeltra~- Ayetullahm tablolarmdan «Uyku», edilen Arablann sevkedilmi§ olduklan 
hga aid olmak i.izere 150 ye yakm eser «Ak§am olurken», polis mevkiin~ bir bomba atilrnl§ ve ta§• 
te§hir edilmektedir. T e§hir edilen eser • «Sa bah olurken», Jar! a hiicum edilmi~tir. Birc;ok ti.ifek ate§i 
lerin miktan ve ressamlann adlan alfabe «<;oban Mehmed», olrnu§tur. Polis ve asker kuvvetleri bun· 
s1rasile ~oyledir: dstinyeden», «Son· lara mukabele etmege mecbur kalmi~lar· 
• Ali Halil 4, Ahmed Dogu 8, Ayetul· bahar» hep ressamm dir. Bir niimayi§c;i olmii§, diger niimayi§• 

lab Sumer B, A Ardan 1, Bedia Gii- muhtelif §Ubelerdeki ~ilerden baz1lan yaralanmi§br. ;lehirde 
leryiiz 2, Bedri Rahmi 4, Cevad 5, Fey- kudretini gosteren siikunet vard1r. 
haman Duran 3, General Halil 6, Gu- eserlerdir. Arablar Londraya bir 
zin Duran 5, Halid Dora] 5, Hayri Feyhaman Dura- heyet gonderiyorlar 
Cizel 6, Hikmet Onat 6, Ibrahim <;alh nm General ressam F'l · d k" 
8 M 1 k C 1 I 7 M ' Londra 6 (Husust) - 1 istm e 1 

, e e e a • uhtar Aykm 7, Halilin portresi cid- b h 
Muzaffer I, 0. Nazmi Karaosman 3, Ktymetli gene res- den rok muvaffak Arab komitesi Londraya ir eyet gon· 
M T d T k d 5 N . z· G" samlartmtzdan Aye- y • dermegv e karar vermi§tir. Filistindeki va· 

· urgu . 0 a . • azmi 1ya u· tullah sumer olmu§ tablolardan bi- · 1 
ran 8, S~m1 5, $e~1k Bursah 3, Vecih ridir General Halilin peyzaj1ari ve bil- ziyet hakkmda lngiliz hiikumeti i e te • 
Bereket?glu 9, Celal 3: . hassa «Biiyiikada koyu» her zamanki gi· maslarda bulunacak olan bu heyet yarm 

Mahtr 2 bust: Sab1ha Z1ya da 23 bi giizel ve tathdlr. Y afadan bareket edecektir. 
parr,;a heykel te§hlf etmektedirler 1 t b I I G" I s I tl r Bir Arab oldii · s an u un ressami o an uze an a a 

Eserler arasmda en goze ~arpanlardan Ak d . . . n· l . d Hk Londra 6 (Hususi) - Kudiiste ka· 
biri A yetullah Sumerin lnonii isimli tab- a Oem!SI resFim mbuahlm ennl en ·b

1
: n§1kltklar devam etmek.tedir. Bug\in A-

I d k. r· 1 .. .. .. t met natm « ener a ~e yar am> gt 1, 1 
osu ur 1 smet nonunu, noniinde gos- S . . y 'b h S b h dl rablar 2 ngiliz polisine hiicum ettikle-

termektedir. Bizce, bu tablonun ad1 abml mm d« em. a. c;e ·-.:. on a1. a.r>~lal 
1 rinden, polisler silab kullanmaya mecbt.lr 

I. " " d '11 · A • • ' Ia osu a serg1mn en J<lymet 1 tao o a• 
« nonun e m1 etm makus tahhmi yenen d d y .h. B k 1 vl d H'k olmut ve bir Arab1 oldiirmii§lerdir. 
! 

.. .. I I d ,.,.. k" b f nn an 1r. ec1 1 ere e og u a 1 - b 
nonu» o rna IY I. ....,.un u u ~~ ah ilk met On at gibi F enerbah<;e sahilinden il· Hayfada da polislere kar§l born alar 

defa !nonlinde muzaffer olan lnoniinc, ham ve renk alarak giizel bir peyzaj ahlrni§hr. 
lnoni.inde Metristepede iken Atatiirk yapmi§tlr. ••••pOLISTE 
vermi§ti. Hem de s1cag1 s1cagma ~ektigi fb h' C 11 S R h 

birAtelgralfllah. y . . d .. tinde~a ~~ k:c; I g:z'7Ietintib~s~:t~;;~§t:. Bir rocuk kayboldu 
yetu a In e~I] portreS! e <;Ok gu- s vt · · u" k k" )" d'Jb ) ~ 

ld' B 'I 'I v• k ag am, myan rayna oy u I ere- KIZlltoprakta Kuyuba~mda Yavera -

k
ze lt.b" ~ yeti .. porltre, y'el~l rengiln ac;l ri, beyaz gomlekli rengarenk eteklikleri d 

oyu utun nuans an 1 e yap I mJ~hr, I d r II h .1h 1 f ld ga sokagmda 3 numarall ev e oturan 
P . h'b' I 'f k'b k a tm a -..a mm ru una I am ar ISJ a· D 1 t D . llan bugvday SI'losu I'Q"J. 

ortrenm sa I I 0 an zan ve I ar a· I N . z· !Jkb h r •ark! eve emtryo n-
d .. 1 · d k d'f b d m1~ ar. azmi Iyanm « a a ~ • lerinden ~iikriiniin 14 ya~larmdaki og-

lmn goz erm en, a I e TO un an tutu- H c· 1' G"k d . d iizel .., 
d d ~ d' d s1», . 1ze m « o su ereSI)> e g lu Nail dort gun evvel kaybolmu§tur. 

nuz a otur ugu IVana, per eye, masa- H k 1 S b'h 
nm iisti.indeki frenk inciri saks1s1n v r • tablolar arasmdadn. ey e tra~ a I a Nail, per§embe sabah1 okumakta ol-

a a m z· 23 '1 b" "k b' I rna c1ya kadar her ~ey ye~ildir. Ayetullah 1ya . .~arc;a. e~en e uyu IT ~a 1~ dugu Kad1koy ikinci ortamektebine git-
Sumerin bu gi.izel eseri, poz sahibi baya- gayreh gosterrni~hr. mi§ karnesini alrni§tlr. Smtftm ge~en 
Din hal ve tavn da dahil olmak i.izere, Gerek iistadlan, gerek gene ressamla· c;:ocuk diger arkada~larile beraber Ku§
bir ~aheserdir. Esasen, Ayetullah, res- n, bu giizel sergiyi viicude getirdiklerin· diline gitmi~ ve sm1fmi gec;:tiginin §ere
min her §ubesinde muvaffak olmakla be· den dolayi tebrik ederiz. fine ~ay1rda oymyan cambazi seyret • 
~~~.:..~===~~~;;~.;;...,~~~-~~~~~-=-----=~~~ mege ba~lamt~br. 

M. Blum diin yeni hiikii· Yunanistanda umumi af Nail cambazm numaralarml seyre • 
derken birdenbire ~1kan riizgar elinde 

llletin programJni okudu diin tasdik edildi tuttugu karnesini u~urmu~, karne ka -

l Ba§ taratl 1 tnct sahifedel 

eden bu beyanat meclisin tatilinden ev • 
vel bazi kanunlarm tasdik edilecegini bil
dirmektedir. Bu kanunlar grevcilerin 
affma, haftada ktrk saatlik mesaiye ve i§· 
!;ilerin vaziyetini Islaha dairdirler. 

Hlikumet programma gore F ransa 
bankast tslah edilecek mi.ihimmat fab -
rikalan millile§tirilecek ve ticaretle sa -
yiinin inki~afmi temin edecek yeni bir 
vergi sistemi tatbik edilecektir. 

Harici siyasete gelince, program 
Yem F ranstz hi.ikfimetinin Cemiyeti Ak
vama muzaheret edecegini, bunun da 
Yalmz beynelmilel kanunlarla beynelmi
lei muahedelere riayet suretile kabil ola
c.agma kani oldugunu, kollektif emniye
hn teminine c;ab~acagmt ve silahstZlanma 
ic;in mesai sarfedecegini bildirmektedir. 

Hiikumet programmm kuaatinden son
ra sag f1rkalara mensub birc;ok hatibler 
soz alarak daha ilk giiniinde yeni kabi -
neyi tenkid etmislerdir. 

Paris 6 (A.A.) - Hiikumetin be • 

yannamesi Saylavlar Kurulunda sol ce

nah ekseriyeti tarafmdan s1k s1k alk1~ • 

larla kesilmi~ ve sag cenah partileri ise 

teessiif nidalan c;Ikarmakla iktifa etmi§
lerdir. 

Bu nidalardan biri masmda sollar 
«maglublar agizlanm kapasmlar>> di -
Ye bagmm~lardn. 

Alk1§lann sonu geldikten sonra Mec -

lis Reisi Herriot uzun istizah takrirleri 
listesini okumu~tur. 

Hiikumet derhal 

hliizakeresini kabul 
tir. 

siyasi 

t>ttigini 

istizahlarm 

bildirmi~ -

Atina 6 (Hususi) - T e§rii enci.imen labahk arasmda kaybolmu§tur. 
gece sabaha kadar devam eden diinkii <;ocuk bu hal kar§Jsmda aglamaga 
i<;timamda bir mart isyanmdan dolayl ba§larnl§ karnesini aramak i<;in kala • 
mabkum olup ta cezalari tecil edilenlere bahgm arasma girmi§tir. Naili bundan 
aff. umumi verilmesini ekseriyetle tasdik sonra g6ren olmamt§br. 
etrnl§hr. Enci.imende bulunan komiinist Ak§ama c;:ocugunun eve gelmedigini 
meb'uslar bu affm komiinist mahkumlar- goren zavalh babas1 biitiin akrabalanm 
Ia komiinistlikleri dolay1sile tebcir edi • dola§IDI§, c;:ocugunu bulamaymca K1 -
lenlere de te§rnilini isterni§1erse de encii- zlltoprak polis karakoluna mliracaat 
menin ekseriyeti bu talebi reddetmi§tir. etmi§tir. Emniyet ikinci §Ube miidiir · 

T ekaiidliikleri kaldmlan liigii hadiseye el koymu§tur. Nail her 

kumandanlar 
Atina 6 (Hususi) - Kondilisin te • 

kaiide sevkettigi Yunanistanm en yiiksek 
askeri §ahsiyetlerinden Kateniodis, Ma • 
zarakis, T ebridis, Panayotakos ve Tar
sulisin tekaiidliik karan Devlet ;lurasmca 
refedilmi§tir. 

Bu karardan sonra Ba§Vekil isimleri 
gec;en generallerin hiikumetc;e arhk fiJi 
hizmette istihdam edilmekte saytld1kla • 
nm soylemi§tir. 

General Panuyotakos §imdi Epir u • 
mum valisi olan zatttr. Kateniodis evvel

kl sene Kondilisle beraber Ankaraya ge· 

len ve o vakit Yunanistan umum erkam· 
harbiye reisi bulunan generaldir. 

Meclis reisi Hava Kurumuna 
500 lira teberru etti 

Ankara 6 (A.A.) - Yiizde ikilerin 

vergi haline konulmasma ragmen Kamu· 

tay ba~kam <;ankm saylavi Abdiilhalik 

Renda, kendisi ve ailesi ic;in taahhiid et

tikleri iiye aidat1 olarak 936 y1h ic;in 500 
lira teberni etmi§lerdir. 

Turk Hava Kurumu Bay Rendaya 
te~ekkiirleiini sunar. 

tarafta aranmaktad1r. 

KU(:tiK KUMARBAZLAR YAKA • 
LANDI - Galatada, yangm yerinde 
12 ya§mda Mustafa, 18 ya§mda FaZil, 
12 ya§mda Adil, 14 ya§mda Mustafa, 
16 ya§mda Bahaeddin admda be§ ~o -
cuk y1k1k bir duvar dibinde kumar oy
narlarken yakalanmt§lard1r. 

KAYNANASINI YARALADI - Fa
tihde Otlukc;:u yoku§unda 3 numarah 
evde oturan Hayriye ile damad1 Kaz1m 
ailevi bir mesele yiiziinden dlin kavga 
etmi§lerdir. Kavgada Kazrm kaynana -
sm1 su ma§rapasile ba§mdan tehlikeli 
surette yaralami§hr. Yarah kadm Ha
seki hastanesine kaldmlml§, suc;:lu ya -
kalanmi§hr. 

GAZETE MUVEZZiiNi DOVEN 
KONDOKTOR - Beyoglunda Feridi -
ye caddesinde 130 numarah evde otu -
ran gazcte muvezzii Kahraman, diin 
Parmakkap1da tramvay istasyonundan 
tramvaya binmi§ ve yolculara gazete 
satarken biletgi 102 numarah Mehmed 
tarafmdan doviilmii~ gazeteleri yere a
blmi§tlr. 

Polis bile~i hakkmda tahkikata ba§
laml§tir. 

M. Kroftaya gore 

~ekoslovakya daima Kii
~iik Antantla beraberdir 

Cekoslovak Hariciye Nazm M. Ka
mil Kroftamn, Cekoslovak Meb'usan ve 
Ayan Meclisleri hariciye enci.imenleri 
huzurunda 28 may1s tarihindeki beyana
h, bir risale halinde Pragda ne§redilmi§· 

tir. 
M. Kamil Krofta bu beyanatmda, Al

manyamn Lokarno muahedesini ihlali ii
zerine basil olan vaziyeti tetkik ve bu ha
dise kar§tsmda, Cekoslovakyanm durumu
nu izah etmektedir. Cekoslovakya ba~ -
konsoloslugunun bir niishasim gazetemi
ze gondermek lutfunda bulundugu bu e
serde, Cekoslovakyanm degerli Hariciye 
N azm, Italy an • Habe§ ani a mazhgm • 
dan ba§l1yarak gerek bu anla§rnazhk, ge· 
rek Lokarno muahedesinin feshi hadisesi 
kar§Ismda Orta Avrupanm vaziyetini 
tahlil ettikten sonra, Cekoslovakyanm, 
Habe§ anla§mazhgl i§inde bitaraf ve an· 
cak Milletler Cemiyeti azas1 sifatile ala
kadar oldugunu, Lokarno vaziyeti hak
kmda da hadisata intizar edilerek, Kii • 
c;iik Antantla birlikte ve onunla tam bir 
mutabakat balinde hareket edilecegini 
soylemektedir. 

Bu iki meselenin siiratle ve dostane bir 
§ekilde halline <;ah§llrnadtgi takdirde Av
rupa sulbunu tehlikede goren M. Krof
ta, alakadar memleketlerin, Milletler 
Cemiyeti r,;err,;evesi dahilinde kabil oldu
gu kadar siiratle mutab1k kalmalanm te• 
menni ettikten sonra sozlerini §oyle bitir
mektedir: 

«- Muallaktaki meselelerin hie; biri
sile doihudan dogruya alakadar bulun • 
mamakla beraber, miittefiklerimizin hie; • 
bir tarafta haleldar olmamas1 ic;in, bun • 
Ian gene biiyiik bir dikkatle takib etmek
ten hali degiliz. Siikfinetimizi muhafaza 
ediyoruz, <;iinkii kuvvetimizi mudrikiz. 
Miittefiklerimizin yard1m1, haZIT bir or • 
du ve tarsin edilmi~ bir ekonomi sayesin· 
de, gelecekten hie; korkumuz yoktur.» 

Kii~iik Antant 
f Ba~taratl 1 tnct sahf!ede 1 

Misafirlerin ger,;tigi yolda c;ok kalaba
hk bir halk kitlesi birikmi§ bulunuyordu. 
Misafirler yanlannda Kral Karol oldugu 
halde gec;mi~ler ve ikamet edecekleri sa· 

raya gitrni§lerdir. 
Ogl~;r:n saraym oniindeki meydanda 

biiyiik bir askeri ge<;id resmi yap1lm1§ ve 
iiQ devlet reisi haz1r bulunmu~tur. 

Biikre§ 6 (A.A.) - Resmi meha -
filin teyid ettigine gore, Klir,;iik Antant 
devlet §eflerinin toplantlsmdan hemen 
sonra, Yugoslavya, Romanya ve <;e • 
koslovakya erkamharbiye reisleri 14 ha • 
ziranda Bi.ikre§te toplanacaklard1r. 

Kral Karolun beyanall 
Bukre~ 6 (A.A.) - Gazeteler Kii • 

r,;iik Antant devlet reislerinin toplanhsma 
birinci derecede siyasi bir ehemm1yet at· 
fetmektedirler. 

Oniversul gazetesi, Krahn el yaZISile 
a§agidaki yaz1yi ne§retmektedir: 

«Kiic;iik Antant devlet reislerinin zi • 
yareti, memleketlerimiz arasmda mevcud 
tesaniidii teyid ve gayelerimizin gayesi o
lan sulh ugrunda te~riki mesai i<;in giizel 
bir vesile te~kil etmektedir. Biitiin memle· 
ketin benimle beraber sevinecegine ve Ro
manyanm misafirlerini bi.itiin kalbiyle se
lamhyacagma kaniim.» 

Gorii~iilecek meseleler 
Blikre~ 6 (A.A.) - Dun ak~amki 

ve bu sabahki gazetelerin i~aret ettigine 
gore, yarm yap1lacak olan Kli~iik An • 
tant devlet reisleri i~timai, lie; devletin 
tam ittifakim ve gerek Avusturyada, ge· 
rek Macaristanda Habsburglarm yeniden 
tesisi hakkmdaki biitiin te~ebbuslere kar
~I kat'! aleyhtarltklanm teyid edecek ~ 
tir. 

Biikre~ 6 (A.A.) - Kral Karol bu 
ak~am Yugoslavya Naibi Paul ile Ce -
koslovakya Reisi Benes §erefine bliyi.ik 
bir ziyafet vermi~tir. 

T rati olunan c;ok samimi nutuklarAa 
iic devletin hareket birligi tebariiz etti • 
rilmi~tir. 

__ .._ __ 
Sovyetler bir motoriimiizii 

batmaktan kurtarddar 
Moskova 6 (A.A.) - Diin sabah 

Saturn k1y1larmda ~iddetli bir f1rtma es
nasmda teblike halinde bir vapur goriil
mii~ ve bunun Pelengiderya ismindeki 
Ti.irk motorli oldugu anla~1lm1~br. im • 
dada gonderilen bir Sovyet romorkorii, 
Tiirk motorlini.i ve bir kaptanla iki tayfa· 
dan miirekkeb miirettebatm1 kurtarm1~br. 

Motoriin ~iddetli riizgann tesirile Ho· 
pa limamndan Batum k1y1lanna si.iriik • 
lendigi ve iki saat deniz iizerinde bocala
diib anla~Iimi~hr. 

Paris - Viyana treni yoldan 
~1kt1 

Viyana 6 (A.A.) - Parisle Viya
na arasmda i§liyen ekspres treni diin ak~ 
§am Ehelsherg ile Linz arasmda yoldan 
<;Ikml~tJr. lki ki~j o)rnu~, yirmi ki§i de ya• 
ralanml§tlT 

1 
--·-~ 

Necasi 
' 

sukutu hayale ugradd 

Romaya gidip Musolini 
ile pazarhga girecekmi§l 
imparatorun iimidini 
soguk muamele ve 

k1ran Londrada gordiigii 
M. Edenle miilakabd~r 

[Baljtaraft 1 tnct saht/ede J 
yaz1yor: 

«M. Edenin diin Habe§ imparatorunu 
ziyareti esnasmda hi<;bir siyasi mesele 
mevzuu bahsedilmemi§tir. 

lmparatorun mii~avirleri, !ngiliz hii • 
kumetinin fikrini degi§tirmedigini ve Ne
giisli LonQradaki misafirligi resmi degil 
de hususi mahiyette addedilmekte oldu • 
gunu ogrenmekle az ~ok sukutu hayale 
ugram1~lard1r. Esasen diplomasi mehafi
linde ekseriyetin fikri de bu merkezde • 
dir.» 

M. Edenle Negus neler gorii~mii~ler 
Londra 6 (A.A.) - Deyli Telgraf 

gazetesinin siyasal muhabiri N egiisiin E
denle yapt1g1 miilakatta siyasal mahiyet
teki meselelerin gorii§iilmedigini bildiri
yor. 

Miilakat bir terciiman vasttasile ya -
pilmt§, Eden fikirlerini fransJZca ve Ne -
ca~i de hahe§~e ifade etrni§lerdir . 

Negiis, Habe lerin ltalyanlara kar • 
§I mukavemet edebilmeleri i<;in yap1lan 
muavenetten dolayi ingiliz hiikumetine 
te,ekkiir etmi~tir. 

Sir Samuel Hoar Bahriye 
N azrrr oluyor 

Londra 6 (A.A.) - Havas muha -
birinin sahib bir membadan haber ald1· 
gma gore Sir Samuel Hoareun tersane 
birinci )ordluguna tayini keyfiyeti bugi.in 
resmen iliin edilecektir. Bu keyfiyet, ln· 
giliz donanmasmm Akdenizden geriye 
~ekilip c;ekilmiyecegi meselesini ortaya at· 
maktad1r. 

Filhakika, Sir Samuel Hoareun Bal· 
dvin kabinesine girmek ir,;in boyle bir §art 
ko~tugu §ayi olmu§tur. 

Pariimanter mehafil, Sir Samuel 
Hoareun kabineye almmasmi ftalyaya 
kar~1 takib edilen sert politika ile kabili 
telif gormemekte ve bunu, Ba~vekilin 
Roma ile uzla§mak arzusunda bulundu
guna delil saymaktadir. Bununla bera· 
ber, gene ayni mehafilin kanaatine gore 
boyle bir siyasetin, bu yiiz.den ihtilatat 
c;Jk a ve ezciimle italya Milletler Cemiye· 
tinden <;ekilse bile, ftalyanm mutlaka Ce-

GONON BULMACASI 
I :! f! ~ 0 6 1 ~ W lli 
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3 I I I I I I 1•1 I 
4 1•1 I I I 1•1 I I 
5 I 1•1 I 1•1 I I I 
6•1 I I I I 1•1 I I• 
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'8 1 I 1•1 1•1 I I I I 
91 I I 1•1 I 1•1 I 
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1\evre andla§masma riayet etmesini isti ~ 
yen bir kiSirn namlann ho§nudsuzlugunu 
mucib olacaktJr. 

T ayin tahakkuk etti 
Londra 6 (A.A.) - Sir Samuel 

Hoare'un, Sir Bolton Eyres Monsellin 
yerine tersane birinci lordluguna tayin 
edildigi resmen bildiriliyor. 

Londra 6 (A.A.) - Beklendiiii iize
re Sir Samuel Hoare Bahriye Bakan • 
hgma tayin edilmi§ ve hemen i§e ha§la • 
rnl§hr. 

ltalyamn iimidi 
Roma 6 (A.A.) - ltalyan matbua

tmm Londra muhabirleri, vaziyetin inki
§ah hakkmda nikbinlik gostermekte ve 
bunu Samuel Hoareun kabiney~ avdetine 
istinad ettirmektedirler. 

Tribuna gazetesi muhabiri diyor ki: 

«ftalya ile bir anla~maya varmak te
mayiilleri artmaktad1r. fngiliz donanma
smm Akdenizden geri ~ekilmesi hakkm
da Samuel Hoareun izhar ettigi arzu 
arhk eskisi gibi diger hiikumet azas1 nez· 
dinde buyiik bir muhalefete ugramamak
tadir. 

!ngilterenin Akdeniz hakkmda istedigi 
teminat K1Zildenize de te§mil edilebilir 
ve gerek Dumerrah adasmm tahkim edil
memesi ve 1talya tarafmdan bir zenci or· 
dusu vi.icude getirilmemesi kayfiyetleri de 
bir anla~maya mani olacak mahiyette go
riilmemektedir. 

Bir ltalyan gazeteainin miitaleasz 
Roma 6 (A.A.) - Cenevre konu§· 

malan miinasebetile Giornale d'italia ga
zetesi diyor ki: 

«ftalyamn, samimt sulh anla§rnalanna 
oldugu gibi en vahim gerginliklere de 
hazir bulundugunu art1k herkes a~1kc;a 
a;1lamahd1r. Bugiin, basit, muspet ve sar
sllmaz vaziyetler iizerinde gorii~i.ilmek -
tedir. Emrivakilerin tashibi ve bilhassa 
hiikiimden dii~iiriilmesi miimkiin degildir. 
ftalyamn sabtt ve tahammiili.i ile mes'u· 

liyetini idrak eylemekte olmas1, onun 
layetegayyer kararlan hakkmda devlet 
adamlarlm aldatmamahd1r.» 

umhuriyet, 
Jr.=ll cal 0 !}( s lbJJ 'it: lYI lfil lUI 

Bir vergi itinden tikayet 
Beyaz1dda Emlnbey mahalleslnde Peh • 

!ivan sokagmda 1 numarada. oturan Yiiz
ba!}l mutekaidl Ra1f tmzasne ald!gtmlZ 
mektubda denlllyor k.l: cEski~ehrin Ho§
nudlye mahalles!nde 8 numarah emlakim 
!<;In 208 lira takdlr olunan gayrlsafi irad. 
dan 3328 kUrufl blr vergi lstedller. 

~?irnendlfer idaresl bu mti.lkiin 110 met
roluk blr kJSrnJm 1st1mlak edince bu k1sma 
d~en hlssenin verglden tenzllin1 istedim. 
Buna. cevaben miilkiiniiz tadll gormii~tiir. 
Kanunen hakktmz olan yiizde yirmt be§ 
tenz.i!Attan da lstlf'ade edemlyeceksiniz, 
cevabm1 verdller. 

Soldan saga.: Kanunsuz olan bu muamelenln diizei. 
1 - i<;lnde bulundugumuz mevslm, !<;In- tllmesl !<;in aid oldugu makamlarm dikkat 

de bulundugumuz ay. 2 • Qok degll, be,!..- rn-:az_a __ r.,.,.la,..,r"':m:-l..;«;:..:e~km-=en_l_zl_dl:..:..le:..:;r.:.;;im:..:..~)--=-. 
leme mahalli. 3- Mi.isliimanlann oru<; tut- Istanbul Borsas1 kapan1~ 
tuklan ay, blr rab!t edati. 4 • Keml~ln 1- fiatleri 6 _ 6 _ 1936 c;lndekl yumu§ak ma.dde, bllmekten emir. 
5 - B!r sual edah, ktsa zaman, yo.nh§. 6 • 
Blr adamm §iihretl, sporcularm cya~a!:. SJ. 
7 - «Bob un aksl, vapurlardak! kii<;ilk ya -
tak odalan. 8 - Uzmekten emir, italyan pa.. 
rasi, 9 • Kasld, nota. 10 - Galebe, Yugos -
lavyada. blr mel$hUr §ehlr. 

Yukandan a~a!1;1ya: 
1 - BugUnden sonrak1 gUn, bugiinden 

evvelkl gUn. 2 - Uye, Anadoluda blr vlllt -
yet. 3 - Flillere gelen bfr sual edatt, oz 
tUrk<;e ¢giizel san'ah, blr hayret edatt. 
4 • insanm karnmm sol tarafmdakl bir 1<; 
uzvu, rels. 5 - Alaturka muslklde blr rna • 
kam, alfabede blr harfln okunU§u. 6 • U -
zak, armm yaptl~l. 7 - insam yal$a.tan kuv
vet, blr deniz ol<;UsU. 8 • Beyaz, blr 1~1 be
ceren. 9 - Blr mu.sikl llletl. 10 • E1$yayl 
parlak gO.steren §ey, dokunmaymlz yakar! 

Evvelki bulmacanrn halledilmif fekli 
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QaOmlar, konferanslar, konoreler 
0 skiidar Halkevinde konferans 
Bu ak§am saat 21 de UskUdar Halkevl 

salonunda. ortaokUl tarlh ogretmeni Re§ad 
Kaynar tarafmdan (Cumhurlyet Halk 
Partlslnln ta.rlhc;esl ve umdelerl) mevzulu 
blr konferans verilecektir. 

PARALAR 
Alt$ 

1 Sterlln 6~8. 
1 Dolar 123. 

20 Frans1z Fr. 163 
20 Llret 193. 
20 Belclka Fr. 80. 
20 Drahml 20.50 
20 isvl,cre Fr. 812. 
20 Leva 22. 

1 Florin 88, 
20 Cek kronu !!6. 

1 Avusturva Sl. 22. 
1 Peceta. 14. 
1 Mark 80. 
1 Zlotl 21. 
1 Pen11:ii 22. 

20 Leva. 18. 
20 Dinar 48. 

~n 
82. 

vee k:ronu 31 
urk altm1 973, 

nknot. Os. B. 243. 

«;EKLER 
A«;lli$ 

Londra 631.~6 
Nev Yok 0.7942 
Paris 12"06 
Milano 10.1186 

I Briiksel 4.6998 
Atlna 84.7510 
Cenevre 2.4594 
Sofva 63.o65 
Amsterdam 1.1762 

Prae 19.2670 
Vi van a 4.2264 
Madrid 5.8275 
Berlin 1.9722 
Varsava 4.2il75 

I Budaneste 4,2375 
Biikres 108.C375 
BeliZl'ad 34.7717 
Yokohama 2,7038 
Moskova. 24,7465 
Stokholm 3.0725 

ESHAM 

I A<;Ill$ 
Asian cimento 10.65 

-
Sat13 

68:!. 
12650 
166. 
196, 
84. 
23.50 

1!20. 
24.50 
84. 
88, 
24., 
16. 
82, 
28. 
24. 
16. 
62. 
S4. 
33. 

97-1. 
244. 

--KaRan!$ 
63. 

0.7905 
12.03 
10.0935 
4.6875 

8·1.4510 
2.4532 

63.20ti(J 
1.1133 

19.2192 
4:2160 
5,8125 
1.9675 
4,2270 
4.2270 

107,77 
34.6854 
2.6970 

24.8070 
3,065 

Kap~ 
10,[)5 

67.75 Merkez Ba.nkast 67.75 

- tsTtKRAZLAR 

I .A<;lll' Kapan'i$1 
i~ BankasJ nama _ 95,60 _ __ 95,50 . 



KELEPiR 
Satthk kullandmt~ otomobiller· 

B U I K 
STUDEBAKER 
DODGE 
WiLL YSKNiGHT 
CHEVROLET 

Kapah 5 ki§ilik 
Kapah 7 ki§ilik 
Kapah 5 ki§ilik 
Spor 4 ki§ilik 
Kapah 5 ki§ilik 

0. T. T. A.~. 
Beyoglu, Istiklal caddesi No. 239, Tel. 42866 

istanbul Tahsil Miidiirliigiinden: 
Istanbul mmtakasmda mevcud 17 Maliye Tahsil ~ubesi 1 hazi -

ran 936 tarihinden itiharen ona indirilmiflir. Bu sebeble miikellef . 
lerin vergi borcunu vermekte ve iflerini takibde gii~liige diifmeme -
leri i~in bundan sonra hangi mahalle halkanm hangi 'ubelere miira -
caat etmeleri liizam gelecegi afagada izah olunur. 

YENiCAMi ~UBESi 
Bu fUbenin miikeJJefleri gerek 30 mayas 936 ve ondan evveJki za

manlara aid tahsilat ifleri i~in gerek 1 haziran 936 tarihinden son -
raki tahsil muameliib i~in «Hocapafa» fUbesine miiracaat edecek • 
tirler. Yalmz 1 haziran 936 tarihinden itibaren yeni vergilerini: 

«6» Sururi. mahallesi miikellefleri «Mercan» -,ubesine 
«12» Mahmudpafa mahallesi miikeJlefleri «Alemdar» f\lbesine. 

tedlye edecektirler. 

DiVANYOLU 
KUMKAPI 

~UBESi 
~UBESi 

Bu iki tubenin miikellefleri, gerek 30 mayas 1936 tarihine kadar 
olan tahsilat ifleri i~in gerek 1 haziran 936 tarihinden sonraki za • 
mana aid tahsil muamelab i~in (Alemdar «~jmdilik KumkapJ tube
sindedir») tubesine miiracaat edecektirler. 

KO~OKPAZAR ~UBESi 
Bu fUhenin miikellefleri, gerek 30 mayts 936 tarihinden evvelki 

ve gerek 1 haziran 936 tarihinden sonraki tahsiliit ifleri i~in gene 
(Kii~iikpazar) tubesine miiracaat edece.ktirler. Yalmz 1 haziran 936 
'arihinden itibaren yeni vergilerini: 

(8) Riistempafa mahallesi miikellefleri (Eminonii «Hocapafa 
fUbesi binasmda») fUhesine tediye edecektirler. 

KOCA M. PA~A ~UBESi 
YEDiKULE ~UBESi 

Bu iki 'ubenin miikellefleri, gerek 30 mayts 936 tarihine kadar o

lan tahsilat ifleri i~in gerek 1 haziran 936 tarihinden sonraki zama • 
na ai~ tahs.il muame~ah i~in (Samatya «~imdilik Kor"m"• ~ :- fapafa 
tuhesmdedm>) fUbesme miir~t edeceklerdir. 

_ ~EHZADE ~UBESi 
•. Bu ,ube miikellefleri, eski ve yeni sene vergilerinin tahsilat itleri 
1~1n (~arfl) tuhesine miiracaat edecektirler. 

Yalmz, 1 haziran 936 tarihinden itibaren tahakkuk eden vergile
rini odemek i~in: 

( 45) Siileymaniye Elmaruf mahallesi miikellefleri (Mercan) 
'ubesine. 

(64) Kuk~e,me mahallesi miikellefleri (Fatih) tuhesine 
(65) Hiisabbey mahallesi miikellefleri (Fatih) llUbesine miira • 

caat edecektirler. 

FA TiH ~UBESi 
Bu fUbe miikellefleri, gerek eski senelerde tahakkuk eden ve ge

rek 1. ~azirandan s~nra tahakkuk edecek olan yeni vergilerini ode
mek t~m gene (Fahh) fUbesine miiracaat edecektirler. 

Yalmz, (92) Kasabdemirhun mahallesi miikellefleri 1 ha • 
935 tarihinden sonraki tahsilat ifleri i~in (F ener) fUbesin"' m~;:~ 
caat edecektirler. 

~EHREMiNi ~UBESi 
Bu fubenin miikellefleri, gerek bugiine kadar olan esl .: gerek 

hu~iinden s?nra tahakkuk edecek yeni vergilerinin ta J. - ·' · ' -.· i i~in 
da1ma (Fatah) fUhesine miiracaat edeceklerdir. 

EDiRNEKAPI ~UBESi 
. Bu fU~~ ~iike.llefler.inin 30 may1s 936 ve ondan evvelki zamana 

atd tahstlat lflera (FatJh) fUbesinde goriilecektir. 
• ~ ~_Jmz, 1 ~~ziran 935 tarihinden itibaren tahakkuk eden vergile-

rma odemek uzere: 
(104) Katibmuslahiddin mahallesi miikellefleri (Fener) ,ubesine 
(110) Avcabey » » 
(114) Atik M. Pata » » 

miiracaat edecektirler. 

» )) 

» )) 

AKSARA Y ~UBESi 
Bu fUhenin miikellefleri 30.mayJs 936 tarihine kadar olan eski ve 

l haziran 936 tarihinden itiharen tahakkuk edecek yeni sene ver • 
gilerinin odeme ifleri i~in (Fatih) tuh~sine miiracaat edecektirler 

Yalmz, 1 haziran 934 tarihinden itibare~ tahakkuk eden ver~i-
lerini odemek iizere: 

(35) fnebey mahallesi miikellefleri (Samatya) ,ubesine 
(36) ~ak1raga » » » )) 

(37) Yah » » » )) 

miiracaat edecektirler. 

HOCAPA~A ~UBESt 
MERCAN ~UBESi 
~AR~I ~UBESt 
EYOB ~UBESt 
FENER ~UBESt 
EMiNtlNO ~UBESi (Yenicami tuhesi binasmda) 

~ubeleri miikelleflerinin 30 may1s 936 tarihine kadar olan tah
silat itlerin_de hi~bir tebeddiilat yoktur. Bundan sonra tahakkuk 
edecek yem verglleri i~in de bu tubelere miiracaat edecektirleor. 

Eldeki devir itlerinin bitmesini miiteakib subelerin tahakkuk ka
llmlarl da bu tertib dahilinde it yapacaklard~r. 

CUMHt'Rfn:T 

Yi.izi.inuzu ve cildinizi 
tecri.ibe tahtas1na .;e
virmeyiniz. Yaz1kbr! 

Terkibleri meghul krem, pudra ve 
tuvalet e~?yalarmm miibalagah ve halk1 
aldatan reklamlarma aldanmaymxz. Bu 
gibi tuvalet e§yasx tedrici surette cil -
dinizi bozar, buru~turur ve birkag sene 
sonra sizi tanmmxyacak surette 9irkin -
le§tirir. En degerli Tilrk, Alman ve 
Fransrz kimya ve cildiye miitehassxs -
larmm son ke§if ve formullerine gore 
yaptlan ve VENUS markasm1 ta§tyan 
krem, pudra, ruj, alhk, rimel, siirme, 
tlrnak cilasr ve briyantin, emniyet ve 
itimada §ayan en yi.iksek vc temiz tu -
valet e§yastdtr. 

Beyoglunda: Tamnm1~ K arlman N. 
Tarika, ~ark Merkez Itriyat ve Tuha · 
fiye magazalarmda astlhr. 

Deposu: Evliyazade Nureddin Eren , 
istanbul, Baht;ckapr. 

KiMYAGER 

Dr. Cevad Tahsin 
iDRAR, KAN, KAZURAT 

ve sairenin tahlillerini yapar. 
Divanyolu ortasmda. TeL 23334 

Gaib aran1yor 

Fazd ~il ilac• 
Sizi <;il leke ve sivilce

lerden kurtanr. 
imal merkezl : Edirne 
Kimyager Fazll Sosya'l 

Laboratuvarr. 

Mevsim miinasebetile banyo, havlu ve 

burnuzlann her cinsini c;ok ucuz fiatlarla 

Kavalah Hiiseyin oglu Salilt isminde magazamJZda bulursunuz ... 

karde§imi anyorum. Bilen, giirenin ad

resi bildirmesi r ica olunur. 

Be~ikta§ ta Alhnta~ sokak Nu. 1 Hasan 

478 saylSl 1 aded, 1586 saylSl 2 aded 
Uskudar tramvay §irketinin 478 ve 1586 
sayth iki muvakkat ilmuhaberile sahib 
oldugum iig hissemi kaybettim. Yeni
sini alacagtmdan hiikmii yoktur. 

Makas91 1smail 

Sultanhamam 24, Beyoglu !stiklal 

caddesi 376 

Bir Alman miihendisi 
Galvanizasyon i§lerinde ~ok tecrii -

beli bir Alman miitehass1s i§ ar1yor. 
Fabrikalar kurar ve yeniler. 

Cihangir Al~akdam yokn§U 9 Pola • 
toglu aparbman 2 daire 2 A. Platner 

KadtkOy Vaktflar Direktiirl; iJanlan J 
Alemdagi Defneli Suyu 

Miiteaddid resmi miiessesah sllthiye miitehassts etibbas1 tarafm
dan yapxlan hikemi, kimyevi ve bakteriyolojik muayenat neticesi 
tanzim edilen raporlarla, sahhi sularda aramlan biitiin evsaf1 hike -
miyi haiz oldugu «kolibasil, anaerop, likefyan» mikroplarJa her tUr
lii mevadd1 kimyeviye ve uzviyeden tamamen ari bulundugu bildiri
len ve emsali arasmda kuvvetli radioaktevitesi bulunan Alem-

daga Defneli suyu 10 haziran 936 giiniinden itibaren agzt bir tar11f1 
«Evkaf» diger tarafa «Defneli» ibaresini havi ztmbah hususi kur
~un miihiirle muhiirlii otuz litrelik kii~iik boy damacanalarla iki bu· 
~uk litrelik galon titeleF deruniinde suculara verilmege ba,Iana • 
cakhr. 

Yukartda evsaft kimyeviye, hikemiye ve bakteriyolojik hassalar1 
ve bilhassa radioaktevitesinin fazlahgt ile miitemayiz olan 

bu suyun safiyetinden em in olabilmek i~in ,i,elerin iizerindeki V ak
fm hususi kurtun miihiir ve zambasma dikkat etmelerini saym hal -
ktmtza ehemmiyetle tavsiye ederiz. (2965) 

Be$ikta$ Diki$ Yurdu 
Tahsili en yiiksek bi~ki mektebidir. Dersler en kolay metodla gosterilir 

, _li~ki, diki!lten ba!ika korsac1hk, ~omlek~ilik, ~apkacthk, \!i\!ek\!ilik ve bo
ya iletezyinat dersleri de vard1r. Bunlar i\!in ayr1 iicret ahnmaz. Musaddak 
diploma verilir. Kaytd devam ediyor. fstiyenlere talimat ve program 

gonderilir. Akaretlerde 87 numara. Telefon: 43687, 

'T Hazlran 1938 

YAVUZ iZMiR 
Nakliyat• Umumiye Birligi 

iLY AS EN~ ve ortaklar1 
Istanbul • lzmir ve Hinterland•, Istanbul • Antalya hatbmr 

biitiin iskele ve istasyonlarma ev ve tiiccar enasam 

( Ehven, emin ve seri ) naklettiginden 
22741 numaraya telefon etmegi unutmay1m;. 

Sat1l1k Gemi 
Akay i,Ietmesi Direktorliigiinden: 

Pa,abah~e koyunda denizde batmlf vaziyette idaremizin mah bu
Junan Fenerbah~e ve Yakac1k vapurlan a~1k arttarma ile sahhga ~~
karalmt,hr. ArttJrma 16 haziran 936 sah giinii Akay ~efler Enciime
ninde saat 15 te bafhyarak 16 da ihalesi yapalacagmdan taliblerin 
fartnameyi gormek iizere ltletme ~efligine % 7,5 giivenme ve art • 
brma paralarile o giin Enciimene gelmeleri. (3139) 

KA$E 

NEOKALMiNA 
Grip ' Nevralji - Ba§ ve di§ agr1lan • Artritizm • Romatizma 

DARUTTALiMi MUSiKi HEYETi 
SUADiYE PLAJINDA 

istanbul Vak1flar Direktorlii2:ii ilanlar1 

Cinsi Miktara Jlk teminat Tahmin edilen lhale giinii 
Kilo Lira be deli 

Yogurt 25000 244 3250 15/6/936 Paza1'1'ssi 
saat 15 te 

Gureba hastanesine liizumu olan yukarada cins ve miktan yazah 
yogurda istekli ~tkmadigmdan eksiltme on giin uzattlmlfhr. lhalesi 
yukanda yaz1h giin ve saatte Komisyonda yaptlacakbr. ~artnamesi 
hergiin Levazam Kaleminde goriilebilir. lstekliler teminat a ~ erilo 

birlikte gelmeleri. (3129) 

I 

·----------------------------.. Sinir Doktoru - Norolog 
CAHiT CEVAT EMRE a_:~~!~.~·:.: 

Muayenehanesi: Lalelide Galip Bey Aparhman1 Cumartesi giinleri 
saat 4 den 8 e kadar • herkes i\!in muayene meccanendir 

Salih Zekinin ziraat kitablari 
100 kuru~ Ziraat MuhhrasJ ( Eski harflerle) Cildsiz 
100 » Tiitiin Ziraat ve Ticareti (Eski harflerle) Cildsiz 
150 » Asri Tavuk~uluk «Birinci cild» Miicelled 
150 » Asri Tavuk~uluk' «lkinci cild» 
200 » Ziraat ve Ticaret Gazetesi (Yirminci cild cildli) 
Yukanda isimleri yazalan ziraat kitablar1 hizalarmdaki fiat-

larla lkbal Kitaphanesinde sablmaktadtr. Muharriri adresine 
1smarlamrsa posta iicreti ahnmaz. 

Adres: Istanbul • Kad1koy SaJih Zeki Ekimci 

istanbul Liseler Sat1nalma Komisyonundan: 
Sezbenin ada 

Taze fasulye 
T aze f!ls~lye 
Barny a 
Taze bezelya 
~~ bezelya 
Araka bezelya 
Sank domates 
Yer domates 
Semizotu 
Bafpathcan 
Orta pathcan 
Kok kereviz 
Y aprak kereviz 

Cinsi 

~ah 
Aytekadm 
Yerli 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Miktart 
\'Kilo Aded 
9600 

27500 
5200 
1150 
1000 
1500 
6850 
8750 
5300 

76700 
75900 

7100 
3050 

13450 
0 000 

16600 
26500 

4000 

Muhammen Teminat Eksiltme 

be deli 'ekli 
Kapah zarf 

)) )) 

» )) 

» )) 

)) » 
» » 
)) )) 

)) T. 

» )) 

» )) 

)) )) 

)) )) 

» » 
)) » 
)} )) 

» )} 

» » 
» )) 

Eksiltme giin ve saat 

22/6/936 Pazartesi 
)) )) 

)} )) 

)) )) 

» » 
» » 
» )) 

» )) 

)) » 
)) » 
)) )) 

)) )) 

)} )) 

)) )) 

)) » 
» )) 

» )} 

» » 
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16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
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T Haziran 1936 

1SiiDO-RO-NO PERTEV 
V i:z; E E B IE D i YEN M ii T E .,S E K K i R K A L. I R • 

Edirne Belediye Reisliginden: 
1 - Su abone1erine takt1mak iizere 1000 aded su aaati a1macakbr. 
2 - Eaatler kuru it1er ve aoguk iklime gore dona kart I tertibath ola· 

cak ve bu hususta fabrikast tarafmdan garanti verilecektir. 
3 - Saatler 15 milimetre kutrunda olup iki tarafmda 11 milimet • 

relik galvanize boruya baglanacak surette rekor1art bulunacakbr. 

4 - Saatler: til~ii Ayar Batmiifettitliiince muayene ve damga etti
rildikten aonra ahnacakhr. 

5 - Saatlerin beherine 13 lira ktymet takdir edilmittir. Miinaka • 
aaya ittirak edecekler 975 lira teminat yahrmaga mecburdurlar. 

6 - Munakasa kapah zarf usuliledir ve on bet giindiir. lhale 12/ 
6/936 giinii saat 15 tedir. 

7 - Talibler 12/6/936 giinii aaat on hete kaclar Belediye Encii • 
menine muracaat eylemelidirler. 

8 - ~artmune Be1ediye Dairesinden tedarik edilir. (2979) 

. EMOR R ON 
Amellyats1z Basurlan tedavi eder tesiri kat'idir 

Devlet Demiryollar1 ve limanlar1 iflelme U. idaresi ilinlar1 

Ge~en ytl oldugu gibi bu yt1 da 7/6/936 pazar giiniinden hathya • 

rak her pazar giinii Haydarpafa - Sapanca - Adapazara • Haydarpa • 
ta araaanda gezinti katarlart itliyecektir. 

Bu katarlaran kalkat ve vant aaatleri ataitda gosterilmittir. 

Gezinti katarlarx i~in gidit, doniit biletlerinin Koprii, Haydarpata 
:Ve hanliyo istasyonlara gitelerinden evvelden a1mmaax miimkiindiir. 

Fazla izahat i~in bu gitelere miiracaat edilmeai. 
Vapur Tren 

Koprii kalk11 
'(1) 6.25 

H.pa,a kalk1§ Sapanca kalklf Arifiye kalk" 
6.50 10.29 10.43 

Ada va. 

11.03 
(2)' 8.00 8.30 

iren 
11.40 11.55 12.15 

Vapur 
Ada kalk•t Arifiye kalkJf Sapanca ka~kl§ H.pa§a kalk•IJ Koprii var1' 

(1} 15.53 16.15 16.37 20.28 20.43 
.(2) 17.00 17.23 17.47 21.13 21.48 

Not: (1) numara ile gosterilen katar1ar ya1naz 3 iincii mevki, (2) 
numara 'I ·· t ·1 k I e gos ert en atar1ar yalmz 1 inci ve 2 nci mevki vagon • 
larla tetki1 edilir. (3092) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
~imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir 

2 nci ke,ide: 11 Haziran 936 dad1r 

Biiyiik ikramiye 3 0. 0 0 0 ·lirad1r 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) lirahk bir miikafat vardtr ... 

Edirne Belediye Reisliginden: 
• ~di~ne Belediyesi i~in ahnacak 175 aded su fx~tst &fagxdaki terait 
aalreaande on bet giin miiddetle aleni aurette miinakasaya ~tkarii • 
ltllfbr. 

1. - Fx~tlar kuru k d 1 k b ve a mete en o aca ve eheri kxrk kiloluk 
olacakttr. 

2 - Suyu kokutmamak i~in mutlaka isterlize edilmif olacak. 
3 - Mete tahtalarmtn kahnhgx 18 milimetre olacak ve kat'iyyen 

aJzmxyacak derecede imtiza~h olacak. 
4 - Alt ve iist ~emberleri de beraber olmak uzere 6 ~emberli olacak 
5 - Do!durmak ve bo,altmak i~in uzerinde pirin~ten ve vidah ka

pagx o1a~ak ve yanmda yartm santim kutrunda keza pirin~ • 
ten ve vtdah kapakh hava deligi olacakhr. 

6 - Yukanda gosterilen ferait dairesinde yaptlacak f1~tlarm be • 
herine 360. k~rUf fiat tahmi~ edilmit oldugundan talibler mii
nakaaaya lfhrak etmek iizere 4 7 lira 25 kurut teminat ver -
mege mecburdurlar. 

'P - lhale 12/6/936 giinii saat on hettedir. 
~ - §artnam~ ~dirne ,Bele~iyc Dairesinden tedarik e~ilir •. (2978), 

CUMIIURIYET 

Bayan 5 A f i Y E 
PANORAMA 

--- bah~,;esinde ' ---

KU~UK ~iFTLiK PARKINDA 
Bu alftam mevsimin en bUyUk konserl 

bliyi.ik sabtrslzhkla beklenen 

Bay an HiKMET SER~E 
Ems li giSrUimemi' blr yenllik 

Kemanf Bay N U B A R T E K Y A y 
«;lttlllin gUzel ~am kokular~ndan h rkes lstifade 
etmelidir. lstanbulun en kibar bir aile yuvas1d1r 

Y erlerinizi evvelden temin ediniz 
Her pazar giindiiz caz, dans ve siirprizler 

5 U G E ~ M E z Sayan HiKMET SERCE I 

«CD~~~!~~: !d~~LBSJDI £~~~~~ . .::. ;.~~~olu~:!~~~!~~.~~~: I Sell~?!;!~~~ri1!!:!~alma 
Iunan arsalar iizerinde Ankara Bah~eli Evler Yap1 Kooperatifince 
hazulanarak bu tarihten itibaren isteklilerin meccanen alabilecek • 1 - Tiimen ve Haydarpa,a 
Jeri proje, umumi ve fenni tartname ve lahikalart ve tafsilat resim • hastanesi ihtiyac1 i~in kapah 
1erine gore bet tip uzerine 150 bah~eli evin gotiirii olarak intasa ata· zarf usulile miinakaaaya konu • 
g1daki tartlar dairesinde kapah zarfla eksiltmiye konmuttur. Ian: 

1 - thale 17/6/936 ~artamba giinii saat 15 te Ankarada Emlak A - Miinakasaax 20/5/936 
ve Eytam Bankasmda yap1lacakttr. ~artamba giinii yapxlacagt ilan 

2 - Muhammen bedeli 800.000.- liradu. Teminall 40 bin lira edilen 50,000 kilo koyun etinin 
olup para, milli bankalar teminat mektubu, istikrazt dahili tahvili ekailtmesi 20/6/936 cumarteai 
veya bankaca kabul edilebilecek ktymette bir gayrimenkul olabilir. giinii saat 10 da yapt1mak iizere 

3 - lti alan miiteahhid ihaleden bir hafta aonra ikinci madde- bxraktlmxthr. 
deki teminatt iki misline iblaga mecburdur. Miiteahhid isterse ban- B - Eksiltmesi 22/5/936 cu-
ka teminabnm ihale bedelinin % 10 a iblagx i!rin atiiaayonlardan ma giinii yapalacaga ilan edilen 
tevkifat yaptlmasmt kabul eder. 140,000 kilo 111g1r etinin ekailt • 

Bu basit tecriibeyi 4 - lsteklilerin evvelce en az 200.000.- 1irahk bina intaatmx meai 22/6/936 pazartesi gunii 
yapmtz. muvaffakiyetle batarmtt olduklarmt ve bu viis'atte intaatx yapacak saat ona barakalmatbr. 

Tokalon pu.dras1, terkibindeki imti • mali ve fenni iktidarx haiz bulunduklarmt gosterir veaikalar1 14/6/ D - Eksiltmesi 22/5/936 cu-
yazh yeni (!;ifte kiipiik) cevheri saye • 1936 tarihine musadif cumartesi gunu ogleye kadar ibraz etmeleJti ma giinu yaptlacagt ilan edilen 
sinde cildin parlakh~na nihayet veri • ve bu eksiltmiye ittirak i~in Emlak Bankasmdan huausi vesika al • 280,000 kilo odunun eksiltmeai 
yor. Bu basit prova ile bizzat tecriibe- malart laztmdtr. 22/6/936 pazartesi giinii aaat 
sini yapmtz. I I on be,e buaktlmt~br. 

Parmaklarmtzdan birini ·Fini Mat" istanbul Belediyesi ilanlart 2 - 50,000 kilo koyun etinin 
yeni Tokalon pudrasma bula§hnmz da •••••••••••• • •••••••••-••••- bedeli 24820 lirad1r. % 7,5 te. 
su bardagma batmmz. Parma~mzt bar- minat ak,.esi 1761,5 liradxr. 

1 d Senelik muhammen kirast 48 lira olan Mercanda Y avat!ratahin "' 
daktan !;ekincc ne 15 anmt~ ne e par- 140000 kilo 111gw1r etinin bedeli 
Iam1~ olmay1p kuru ve «mat• oldu - Fincancalaryokutu sokagmda 41 numarah kargir diikkan 937 veya 

I · k d k' '1 k ·· 49840 liradxr. % 7,5 teminat ak • gunu giircceksiniz. Pudrada (!;ifte kii- 938 • 939 sene en may111 sonuna a ar uaya vert me uzere pa - I < 

piik) oldugu i!;in riitubete mukavcmet zarhga konu1mu~tur. !?artnamesi Levaztm Miidiirliigiinde goriiliir. ~esi 3738 liradtr. 
eder. Bunun i'rindir ki Tokalon pudras1 Pazarhga girmek istiyenler 360 kurutluk muvakkat teminat makbuz 280000 kilo odunun bedeli 
8 saat sabit kalll' ve biiylecc biitiin su- veya mektubile beraber 12/6/936 c~ma giinii aaat 15 te Daimi En • 2800 liradtr. % 7,5 teminat ak .. 
varede steak salonda dans edebilirsiniz. ciimende bulunmahdtr. «B.» (2920) !resi 210 liradtr • 
Teniniz, ilk girdiginiz taze ve nermin 3 - Koyun ve Slgxr etinin mu• 
~eklini muhafaza eder. Yeni «Fini Mat.. vakkat teminat ak~esi eksiltme 
Tokalon pudrasl ne yagmurdan ve riiz- Akyazi Askeri Kereste saatinden bir saat evvel 33 Tum 
gardan ne de terlemcden miiteessir o· Muhasebesi veznesine ve yahud 
Iur. Burnun parlakhgma nihayet ve • M d 1 d h h F b •k '' •• •• "" " er angi bir Malsand1gma yab· 
rildigi tgaranti edilmekted" . a ri asi u ur ugun ~n: rllarak kapab zarflarm eksilt -

me aaatinden bir saat evvel Ko
misyona verilmit olmas1 Ia -
z1md1r. 

Nasir ilac1 biiti.in diinyaca tanm
mt~hr. En eski nas1rlan bile ko -
kiinden gtkanr. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANES! 
Beyoglu - istanbul 

iLAN 
Balatta Karaba§ mahallesinde Demir· 

ltisar caddesinde 48 numarah Siireyya
pa~a mensucat fabrikas1 sahibesi Ada
letin a1acakhlarilc konkordato akteyle
mek i.izere teklif eyledigi konkordato 
tcklifini miizakere etmek i!;in alacak • 
h1arm 20 haziran 1936 tarihine miisadif 
cumartesi giinii saat 10 da mezkur fab
rikada toplanmalan ve toplanmaga te
kaddiim eden 10 giin i!;inde vesikalari 
tetkik edebilccekleri ilan olunur. 

Siireyyapa~a mensucat fabrikas1 
sahibcsi Adaletin konkordato ko -
miseri istanbulda Bah'<ekapJsmda 
Birinci Vaktf hamnda 50 numarada 

mukim avukat Fahrettin 

• ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgevfekligine karti 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Her eczanede arayxmz. 
Tafailat: 

Posta kutusu 1255 Hormobin 

• -•TiFOBiL i 
Dr. lhsan Semi 

Tifo ve paratifo bastallklanna tu
tulmamak i~;in agxzdan ahnan tifo 
hap!and1r. Hi~ raJtJatSizlJk vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Akyaz1 Ask~i Fabrikaamtn kapah zar f ile eksiltmiye koydugu 
KiirdkmgJ ormanmdan Tokurcundaki tuhesine yaphracag1 «6112» 
metre mikab tomruk ve kereste nakliyatx yevmi ihalesinde teklif o
lunan fiat haddi lay1k goriilmediginden reddedilmit, ayni terait j. 

~inde pazarhk auretile nakliyat icrastna karar verilmittir. 
15 haziran 936 pazartesi giiniinde aaat on dortte Adapazarx Ma • 

1iye Dairesi i~inde pazarhgt yaptlacakbr. Beher metre mikabmm 
muhammen bedeli «'330» ii~ yiiz otuz kuruttur. Muvakkat teminatx 
«1513» lirad1r. 

tstekliler muvakkat teminat mektub veya makbuzlarile saat on 
ii~te Komisyona gelmeleri ve tartnamesini gormek istiyenler Fab • 
rika Mudiriyetine veya Adapa:z:armda Askeri Fabrika Sevk Memur· 
luguna miiracaat1eri. (3131) 

KUMBARA 

4 - Odunun teminat ak~esi 
eksiltme saatinden bir aaat ev· 
vel 33 Tiimen Muhasebeai vez • 
nesine verilecektir. 

5 - Bu ekailtmiye girecek ta • 
lib1erin bu itlerle me,gul olduk • 
larma dair resmi vesaik ibraz 
etmeleri ve beraberinde getir • 
meleri me~ruttur. 

6 - !)artnameler hergiin Ko • 
misyonda goriilebilir. (2794) 

0 

BIRE, 
1000 

TARLADJR 

·-., ... - , .. -
.1~ • . -

.. 
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10 CUMHURIYET ~ Haziran 1936 

BUtUn ne~esile gUIUyor 
<;iinkii agzmda 'iir kadar giizel di,Ieri var! 

D • 

En k1sa zamanda size de ayni parlak 
neticeyi kazand1rabilir 

•• II Ill II I II IIIII II II I IIIII II I II I I I Ill I I I II I~ I I I II I &II I till I I I I I I 111111 I I I I II I I I I I 1 I ... I I I I II II Ill I I 1111111111 II II Ill 1• 

y 
et 11111111 I I II I I I I I I I I I I I I I I I I IIIII I I I II I I II Ill I I II I II 11111111 II I I I II II 1111111111 I Ill I I I I I I 1111111 IIIII 1111111 Ill 1a111 

Y akin ~ark1n di' macunlar1 krali~esidir. 
Milyonlarca agza giizellik, s1hhat, sagbk 
vermi' ve bu hassasiledir ki 18 diploma, 

48 madalye kazanmi,br. 

e·~ 
tl.ddetli harareti; 
cild i~in tehlikeli otdu
iu zaman vOcudu 

"BARONI A" 
gOzelllk yag1 sOrOnOz. 
Bunu yapmaK elzemdir 
zira bu surette •zt1rabh 
yan1khklarmdan ka
c;mabileceginlz sibi 
cildinize de ~ 
bir cila vermi$ 
olacaksm1z. 

Banyolar ve 
sporlar l~ln 
elze md ir· 

Mtihim bir tavsiye 
Ku§tiiyi.ini.in kilosu 75 kuru§tur. 

Ku§tliyi.i yashk 100 kuru§tur. 
Hayatta gok ya§amak ve rahat uyu

mak isterseniz bi.itiin Avrupa milletleri
nin kulland1g1 ku§tliyiinden yap1lm1§ ya
tak, yorgan, yast1klar1 kullarumz. Ku§
tliyii yataklarda yatanlar hayatlarmda 
kat'iyyen higbir hastahk gormezler. 
Ku§tiiyli yasbklar k1~m s1cak, yazm se
rindir Fiatlar i.imidinizin fevkinde ~ok .J I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I II I I I I I I I I II II I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I II I I It 1 I I I II I I I I I I II 1 t 111 11 t 11 II 11 1 II 1 J1 1 1 t •• 1 

: ".. ucuzdur. Fabrikas1 ve sab§ deposu: 
Sabah, ak,am iki defa R A D Y 0 L I N' le i r;akmak~llarda Sandalyeciler soka~n -

agz1n1z1 flrt;alamay1 unutmaylnlz! : da Orner Bali oglu Ku§ tliyii fabrikasl-
~ i d1r. Tel: 23027 . 
., ....................................................................................................................... : Satl§ yerleri: Ankarada Siimer Bank 

Cumhuriyet 
Miiddeiumumiliginden: 

1 - Konya Cezaevinin bir y1lhk ekmek ihtiyac1 25/5/936 gii • 
niinden 9/6/936 giiniine kadar 15 giin miiddetle kapah zarf uaulile 
miinakasaypo konulmutlur. 

2 - ihale giinii olan 9/6/936 giiniine musadif sah giinii saat do. 
kuzda Konya Cumhuriyet Miiddeiumumiligi dairesinde ihaleai icra 
kthnacakhr. 

3 - Talibler teklifnamelerini o giine kadar Komiayon Riyaae • 
tine vermit bulunacaklard1r. 

4 - Ekmek yerli unundan ikinci nevi olacak ve talibler bedeli mu
hammenenin yiizde yedi bu~uk kurufU olan 2099 lira 52 kurut temi • 
nab muvakkatelerini teklifnamelerile birlikte Komisyona verecek • 
lerdir. 
5- Fazla izahat almak ve 4artnameyi gormek istiyenlerin Konya 

Cezaevi Direktorliigiine miiracaatleri ilan olunur. (2880) 

BVZLU KiSARNA MADEN SUYU 
B A· R D A K L A 

Bah~ekaptda: Emlak ve Eytam BankaSI kartt kotesinde No. 16 
Galatasarayda: Aynah Pasaj «Pasaj Dorop» yanmda No. 10 

TOAS DICA&I 
0,10% iNCELiGiNDE DiD 

• • 
HALlS ISVEC 

<;ELiGiLE YAPILMISTI~ 

HEQ YEQDE 

ARAYIMI~ 

• 
I:{ADIUM 

TiCAQETHANESi 
'Zi78. Tllgraf: la~&Ablll lladlurD • p,. K. tall 

Yerli MaHar Pazan. !zmirde: Hisaroniin 
de yorganc1 Muharrem usta mahtumlan 

En ho§ meyva usarelerile hazrr
larum§tJ.r. Hazmi kolayla§hnr. !n
kibaZl izale eder. Karu temizliye

rek vi.icude tazelik ve canhhk 
bah§eder. 

lNG!Ltz KANZUK ECZANESl 
Beyoglu • istanbul 

Y az mevsimi i~in 
Biiyiikadada Nizam caddesinde 

sahilde biiyiik bah~eli ve 

Mobilyah Villi 
kirahkt1r. Akar suyu, her tiirlii 
konforu ve elektrik tesisatl var
d1r. isteyenlerin 22876 nurnaraya 
telefon edilmesi veya (Villa) rumu
zile 176 posta kutusuna vaz•lrnas1 

SMttb ve Ba§muharrtrl Yunua Nadi 

Umumi ne~riyatt tdare eden Yaz: l§lert 

Mudurit: Hikmet Miinil 

Matbaaczlm ve Ne§rtyat Turk Anontm 

~trkett • !stanbul 

Di Gudyir Tayr en Raber Eksport Ko. 
Tiirkiye depoziteri: T ATKO ~iRKETi Taksim 

Bah~esi karflstnda. Istanbul telefon: 44742 - 44743 

Zayi - c;engelkoy askerlik §Ubesin • 
den aldl~m t.ltfs tezkeremi kaybettim. 
hiikmii yoktur. 

«;engelkoy Havuzba§t No. 9 giimriik 
memurlanndan Tahsin 

• 

SATIE ~ ~:"" 

PROT 
Frengi ve belsofuklugundan muhafaza eden en miiessir ilachr. 


