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O~iincii Oil 
Kurultayinin 
E,iginde 

T urk diline aid tetkikleri~ u~un
cu kurultayi oniimuzdekl agus
tos ay1 i<;inde 1stanbulda topla

nacaktJr. Bu kurultay hazirhklarile me§
gul olmak uzere son sekiz on aydu Gune§
Dil teorisine aid olarak me§gul oldugu in
celeme ve kar§Ila§hrmalar iizerindeki ~a
h§malanna muvakkaten ara vermi§ olan 
1'iirk Oili T etkik Cemiyeti Gene! Sekre
teri Ibrahim N ecmi Oilmenin tiirkcte ile 
baskc;a arasmda kar§Jla§IIrmalar yapan 
iio; makalesinden sonuncusu olan uc;iincu 
lnakaleyi bugun bas1yoruz. Bu makale
lerde gorulmu§ olacagJ uzere lbrahim 
N ecmi Oilmen gordugu on linden ka<;lla
ln.az bir liizum uzerinedir ki bu yaz1lan 
Yazmaga mecbur olmu§tur. Mesele §U· 
dur: 

M crcure de F ranee mecmuas1 son sa
Yilanndan birinde Basque dili iizerinde 
bir tetkik ne§retmi§ ve Pariste munte§ir 
Le Temps gazetesinde de bu tetkik uze
rine ve hatta bu tetkikin ortaya koydugu 
kelimelerden bir tekine dair bir flkra c;Jk
ln.i§IIr. Lc T empsm bu f1kras1 Ulus refi
kimiz tarafmdan tercume olunarak mese
le Turk bilginlerinin tetkik ve miitalea
lanna arzedilmi~ olmas1 iizerine maruf 
dilcilerimizden Eski§ehir saylaVl Yusuf 
Ziya Ozer gene Ulus gazetesile gerek o 
kelimenin ve gerek Bask dilinin diger bir 
<;ok kelimelerinin Turk dilile alakalarmt 
gostermege ctah§an uzun bir etiid ne§rey
lemi§tir. lbrahim Necmi Dilmeni son i.ic; 
makaleyi yazmaga sevkeden vesile i~te 
budur. Cunkii Yusuf Ziya Ozerin muka
yeseleri daha ziyade zahirl benzeyi§ler 
veya indi esaslara dayanmakta olup Gii
ne§·Dil teorisinin ortaya koydugu kaide
lere t~vafuk etmekten uzak bulunuyordu. 
1.!;>rah~m Necmi Oilmen Bay Yusuf Ziya 
Oz:r~n temas ettigi kelimeleri Giine§-011 
teor151 metodlarile tetkik ve mukayese e
derek bunlann verdigi akla c;ok yakm 
kat') neticeleri ortaya koymu~tur. 

Bay Yusuf Ziya Ozer Tiirk dili uze
rinde bu dilin ana dil oldugu sezi§ini ko
vahyan son c;ah§malarda ilk one ahlan dil
cilerimizden biridir. Kendisinin onumiiz
deki kongrede ehemmiyetle mevzuu bah
solacagl §Uphesiz bulunan Giine§-Oil teo
ris~ uzerinde de rusuh sahibi olacak vec;hi
le 1leri tetkik ve tamikler yapml§ bulunma

SJ elbet pek ziyade arzu olunurdu. Bizzat 
bu bahis uzerinde konu§mak i<;in kendi
Jnizde ilmi salahiyet gormemekle beraber 
~i~diye kadar uzerinde tatbik olundugu 
Yuzlerce ve yiizlerce kelimelerde ayni 
§a§maz neticeleri veren yeni teorinin esa
sen pek orijinal bir bulu~ oldugunun ye
ter vuzuh ve sarahatle sabit oldugunu go
renl-:rdeniz. Oil i~lerinde pek ileri tetkik
leri ve hususile dikkate lay1k sezi§leri ya
km~~n malumumuz olan Bay Yusuf Zi
Ya Ozerin yeni teori uzerinde bir parc;a 
faz~aca durmakla kendisini arkada~1 ib
r~hJm Necmi Dilmenle tamamen hemfi
k~r .k1lacak saglam ve hepimiz ic,:in istifa
~eh k¥;~aatlere sahib k1lacag1nda da §Up-

e etm1yoruz. 
. Bask dilinin Avrupa dilcilerince de 

§Jmdiye kadar hep nazan dikkati c;ekici 
goriinen ve fakat bir turlii hakkile izaht
la _i~kan bulunmam1~ olan orijinal ~ekil
l enn~n ancak Giine§·Oil teorisile pek ko
D~ Iza? edilebilecegi ibrahim Necmi 

1 lnenm yalmz iic; be§ kelime uzerinde 
lalJ~an son uc; makalesinde gorulmu~ bu-
unuyor. Bay Yusuf Ziya Ozere gelince 

kendisinin Bask dili uzerinde bilhassa 
Ine§gul olmu~ oldugu son ne§rettigi tetkik
ten pek iyi anla§Ihyor. Mesela baskc;a 
onun iyi demek oldugunu onun tetkikleri 
arasmda gorurken derhal bizim iyi olmak 
manasmdaki onmak masdartmiZI hatJr
liyoruz. Bizim giin, baskc;ada egiindur. 
Bask~a sokur s1g1r demek olunca iki keli
me arasmda fark bile yoktur. 

Fa kat esash dilcilik bu turlu zahirl 
henzeyi§lere fazla ehemmiyet vermedigi 
gibi bilhassa Gune§-Oil teorisi zahiri ben
zeyi§lerden ziyade yalmz ve yalmz ken
di metodlanna istinad ediyor. Diyece
giz ki Bay Y usuf Ziya Ozerle lbrahim 
N ecmi Oilmen arasmdaki ihtilaf esasta 
degil, belki metoddad1r. Biri kolay veya 
zoraki benzeyi§ler aramakta, digeri 1se 
~a§maz diisturlara dayanmaktadu. 

:to :to :to 

Turk Dili T etkik Cemiyeti c;ah§mala
rinm son dort be§ y1ldu takib etmi§ oldu
iu safhalar malumdur. Oz turkc;e ara§hr
malan bizi bir arahk dogmatik bir mil
liyet<;iligin dar c;erc;evesine goturiir gibi 
o!duktan sonra dilin tarihi ve lisanl esasa 
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paris t e k i g rev Frans an In Atatiirkiin Bursadaki gezinti!eri. 
• • Gene kadtn tayyarectmtz 

her taraf1na strayet etti Bayan Sabiha diin bir 
Bir9ok fabrikalar daha i$gal edildi tayyare ile Bursaya gitti 
Parisin ia,e, elektrik, su servisleri emniyet albna ahnd1; patronlar 

ve amele murah haslar1 aras1nda miizakerelere ha,Iandt, 
yak1nda bir itilaf has1l olacag1 iimid ediliyor 

gemi ve sandal -
Paris 7 (A. 1 · 

A.) _ Grev ha- c1 anna mayet et -

reketi artmakta ve 
butiin memlekete 
yay1lmaktadu. 

.Simali Fran 
sada nehir miina -
kalatJ da durmak 

mi§tir. La Deule 
nehrinin orta yeri -
ne alt1 salapurya ko
nulmu§ ve bu suret
le ~ehir munakala -
tma sed c;ekilmi~ -
tir. Y atakh vag on 

tehlikesine maruz amelesi de bir <;ok 
hulunmaktad1r. istasyonlarda ve bil-

Yeniden greve hassa Calais ve 
iflirak edenler \1arsilyada grev ilan 

Paris 7 (A. -tmi§lerdir. 
A) - Maden a - Resimde amele, 
melesi grevi bugun iki buyiik §ampan _ 
umumi bir §ekilde ya fabrikasm1 i§gal 
olmaml§tlr. Bu - etmi~lerdir. 
nunla beraber Pas Pariste Renault otomobil labrikastnda iflerini btrakmakla Havreda Fran _ 
de Calais maden b 'k · l J l beraber Ia rl ayt lfga e en ame e s1z - Amerikan pet-
amelesi sendikas1, . 
grev hareketini avcunun I<;me almak rikayi i§gal etmi§lerdir. Bu fabnkalann rol tasfiyehanesinin 600 amelesi, grev i-
maksadile 8 haziranda umumi grev ilan patronlan, boyle bir hal vukuundan k~rk- lan etmi~lerdir. 
d'l · · kl · · 1 eleye yol verm1• - OiO.er taraftan bir <;ok fabrikalann e 1 mest ic;in bir emirname ne§retml§- tu an 1<;m evve ce am • ., 

tir. lerdi. patron ve amele murahhaslan arasmda 
A b G · 1 k d k' kanallann £Arkast sa. 7 siitun 5 tel 
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Basvekilinin 

' "Kii~iik Antant Avrupa Misir 

lh t I t d Atatiirk ve memleketimiz 
SU UDUD erne a§ I Ir,, hakk1ndaki dost~a sozleri 

(j~ devlet reisi Kii~iik Antanbn Balkan Antantile 
olan samimi ve ~ok s1k1 i~birliginin sulhu 

tevzin ettigini tebariiz ettirdiler 
Bukre§ 7 (A.A.) - Rador Ajans1 .. 

bildiriyor: 
Cekoslovakya Reisicumhuru Benes 

ve Yugoslavya Naibi Prens Pol §erefine 
verilen ogle ziyafetinde, Romanya Kra
h Karol a§ag1daki nutku soylemi§tir: 

«- Kii<;iik Antant devlet reislerini 
Bukre§te hakikl, derin ve tabii bir se -
vincle selamlar ve butiin kalbimle kendi
lerine ho§geldiniz derim. 

Bu selam, yalmz protokol icab1 veri
len bir s~lam degildir. Bu selam, Kuc,:uk 
Antant denen c;oziilmez birligin lie; ruk -
nunden birinin, butun Romf!nyanm sela
mtdlr. 

Romanya KraTt Karol, Yugoslavya Prensi 
Pol ve ()ekoslovak Reisicumhuru Benes 

Ku<;iik Antantm birligini ve c;ozi.ilmez 
mahiyetini tekid etmekte olan bu hadise 
bizim, Balkan AntantJ ile s1k1 i§birligi ha· 
Iinde, sulhun idamesi ve kendi menfaatleri-

[Arkast Sa. 7 siitun 3 te1 
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Istanbul FOrst Viyenna 
ile 1-1 e hera here kald1 
Ankara muhteliti ~ok enerjik bir oyundan sonra 

gev,ek bir ma~ yapan izmiri 2 • 1 yendi 

Istanbul - Viyana ma¥t~an bir g~r~nii, u • 

Olimpiyadlara gotiirulecek Turk ta - IYI btr hale: gehrml§, sJcakhgJ da g1de~e -
k1mml te§kil edecek oyunculan se<;mek rek tam bn· futbol havast husule gehr -

Ankara 2, lzmir 1 
ic;in tertib edilen oyun serisinin ikincisi mi§ti. 
dun T aksim stadyomunda c;ok kalabahk 

Evvela Ankara ile lzmir muhtelitleri 
[Arkas1 Sa. 6 siitun 1 de] 

bir seyirci kiitlesi onunde yap!ldl. 
Ogleden evvel yagan yagmur, sahay1 
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gore men§eini bulmaga c;cth§an du§unce
ler ufkumuzu geni§leten bir tak1m haki
katleri ortaya koymu§tur. Bununla bera· 
her konu§ulan dille bu ilmi arayl§ ve 
bulu§lar arasmdaki munasebetlerin dere· 
cesini bilmiyor degiliz. Dilimizin butun 
ihtiyaclara cevab verecek vec;hile tekamu
lii ancak onun kendi ic;indeki ~ah§malar
la temin olunabilecegi mustakil :ve mii-

sellem bir hakikat ve clava halindeki as1l 
mahiyetini oldugu gibi muhafaza etmek
tedir. hte bir elimizde kultiir dillerinin ilk 
men~elerini gosteren diisturlar, digerinde 
kendi dilimizin miikemmel bir dil olmasJ 
ic;in takib olunacak yol ~artlan bulundu
gu haldedir ki uc;iincu Dil Kurultaymm 
e§iginden i11eriye girecegiz. 

YUNUS NADl 

Kahire 7 (A.A.) - Ba~vekil Nahas 
Pa§a Anadolu Ajansmm Kahire muha
birini kabul ederek a§agJdaki beyanatta 
bulunmu~tur: . 

«-Karde§ Tiirkiye vakayiini pek ya· 
kmdan takib ederim. Bir arahk adeta ha
ritadan silinmi~ iken onu yalmz asker! de
gil, her sahada kurtaran ve yukselten 
Ataturki.in dehasmm takdirkanyim. !ki 
karde~ milleti birbirine daha s1ki bir su
surette baghyacak olan bir muahedeyi a· 
deta bir M1s1r meselesi addediyorum. 

lngiliz - MISJr muahedesinin Londra
da fevkalade komiser tarafmdan yap1lan 
temaslarla iyi bir neticeye varacagm1 ti
mid ederim ve eminim ki MISJnn istikla -
linden en ziyade memnun olacak Tiirk
lerdir.» 
lllllftlllfllllflflllftflflflllffllfllllllllllllllltlllllfll 

Silah yar1~1 

Eden, ingiliz genclerini 
sahilleri miidaf aa an 
trenmanlar1na ~ag1r1yor 

Londra 7 (A.A.) - M. Eden §im
diki ahval ve §eraitin gayrimiisaid go -
riinmekte olmasma ragmen silahlann tah
didi ve azaltllmasJ i<;in musaid bir fmat 
<;Jkar <;1kmaz bu fJTSattan hemen istifade 
edilmesi mutaleasmda bulunmaktad1r. 

;limdiki halde dunyanm her tarafmda 
yeniden silahlanma cereyam ahp yiiriir
ken lngilterenin ahl bir halde durmasi 
kendisi i~in me§'um neticeler verir. 

Nam, bu zihniyet dairesinde efkan 
umumiyeye ve patronlara hitab ederek 
delikanhlann kara ordusunda sahilleri 
tayyarelere kar§J mudafaa i<;in yapacak
lan antrenmanlan her suretle teshil et -
melerini istemi§tir. 
··············•ltfllllllflflllllllltlllllllllllllllllllflllt 

Habe' imparatoru 

Pek yaktnda ingiltereyi 
terkedecek 

Londra 7 (A.A.) - Negusun etra
fmda bulunan zevatm bildirdiklerine go
re, lmparator Cenevreye gitmiyecek v~ 
Milletler Cemiyeti nezdinde kendisini 
temsil etmek iizere bir heyet yolhyacak
tJr. lmparator, bir iki haftaya kadar in
gilt~reyi terketrnek niyetindedir. !mpara
tor !svic;renin daha tesbit edilmemi~ olan 
bir mahalline gidecek ve orada otura -
caktJr, 

Tayyare meydan1nda Atatiirk te vard1. Halk 
tezahiiratla alkisladJ Biiyiik Onderi co,kun , 

Tayyareci Bayan Sabihamn son manevralarda altnan iki muhtelil pozu 

Bursa 7 (Hususi muhabirimizden)- kumandanlan ve karargah zabitam, Be
Bursa dun Turk tayyareciliginin go- lediye Reisi ve Belediye heyeti, C. H. P. 
gus kabart1c1 bir muvaffakiyetine §ahid erkam, bir~ok mektebliler ve Tiirkku§u 
olmu~tur: talebesinin takdirkar nazarlan. onunde 

T ayyarecilikteki kudret ve kabiliyetini mahirane devirlerle ve hakikaten buyiik 
bir c,:ok muvaffakiyetli uc;u§larile ispat et- bir muvaffakiyetle yere inmi§tir. 
mi~ olan ilk kadm tayyarecimiz Bayan Buyiik Onder Atatiirk te halkm ara
S. Gokc;en, dun saat 16 yt 20 gec;e smda oldugundan buti.in bu kalababk 
Y e~ilkoy tayyare karargahmdan bir sevinc ic;inde idi. Halk ~iddetle Ataturkii 
tayyare ile U<;a~ak Bursaya vasll olmu~. alki~hyordu. Reisicumhurumuz bir ara
ve kendisini kar§1lamaga gelen Bur- bk Bursa Tiirkku~unda <;ah~an gene k1z
sa Valisi ve Vilayet erkam, Or- lanmlzla konu§tular. Saat 17 ye dogru 
general F ahreddin, Kolordu ve F 1rka {Arkas1 Sa. 3 siitun 3 tel 
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ltal a Almanya ile bir 
anla§ma yaptyor 

italya, Almanyan1n miistemleke taleblerine 
muzaheret edecek, Almanya da buna mukabil 
Avusturyan1n miilki tamamhgini tan1yacak! 
Paris 7 (A.A.) - Maten gazetesinin 

diplomasi muhabiri, Romadan bildiri -
yor: !talya, Almanya ile bir ademi te -
caviiz misak1 akdine karar vermi§tir. 
Bu misak, zecri tedbirlerin kaldmlmast 
takdirinde tehaddiis edecek biitiin im -
kan ve ihtimalleri ihtiva etmektedir. 
Bu rnisak, ihtimal 30 haziranda irnza e
dilecektir. Muhabire gore, bu tarih, M. 
Musolininin sabnmn son haddidir. 

Bu misakm akdi ic;in icab eden biitiin 
tertibatm evvelce almmi§ oldugu soy -
lenmektedir. 

Ciddi membalardan alman hususi ha
berlere gore, rnisak, italyamn ~6yle bir 
taahhudunii ihtiva etmektedir: 

italya, Almanyanm miistemlekelere 
dair alan metalibine elinde mevcud o -
Ian siyasi, diplomatik ve iktlsadi biitiin 
vesaitile rniizaheret edecek ve nasyonal-

M. Hitler 111. Musolini 

sosyalistlerin Balkanlara dogru tcvessii
iine muhalefet etmiyecektir. 

Buna mukabil, Almanyamn, Avus • 
turyanm tamamiyctine riayet etmegi 
taahhiid etmi§ oldugu rivayet olunmak
tadir. 
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Y eni F r ans1z kabinesi 
kazand1 • itimad rey1 

Mecliste kabinenin program1 okunurken sollarla 
saglar aras1nda ~iddetli miinakasalar oldu • 

Paris 7 (A.A.) - ~· Blumiin tale
hi uzerine meclis, «Halk~Jlar cephesi» ne 
mensub f1rkalar tarafmdan tevdi edilmi§ 
olan itimad takririni 21 0 reye kar§l 384 
reyle kabul etmi~tir. 

Meclis, <<Halkc;Ilar cephesi» progra -
mmda munderic reformlan acilen tahak
kuk ettirmesi ic;in hukilmete itimad beyan 
etmi§ ve bilhassa Ba§vekilin patronlarla 
amele arasmdaki ihtilafm siiratle halle -
dilecegine dair olan beyanahm tasvib ey
lemi§tir. 

Celse, saat 22,50 de kapanmJ§hr. 
Y eni kabinenin beyanname•i oku
nurken fiddetli miinaka,alar oldu 

Paris 7 (A.A.) - Kabine beyanna
mesinin okunmas1, mecliste bir tak1m ha
diseler vukuuna sebebiyet vermi§tir. Sag 
cenah miimessili M. Fernand Laurent, 1-
talyaya kar§l zecrt tedbirler tatbik edil -
mesini §iddetle protesto etrni§tir. 

Mutedillerden M. Paul Raynaud, 
frank k1ymetinin indirilmesi tezi hakkm-

Franstz Meclis Reisi M. Heryo 
da izahat vermi§tir. Komiinistler, 6 §U -
bat 1934 tarihinde polis mudurlugunde 
bulunmu§ olan M. Chiappei yuhaya tut
mu§lardtr. 

[Arkast sa, 7 siitun 4 te}. 
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VIYANA DON.U$U 

M. TURHAN TAN 

A vc1 Mehmed, ahk~a bir a~gozliiliik go tererek, 
parlak bir zaferin 'erefini bir uval albna satmt,b! 

P adi, ah, bir ihtar iizerine sava§tan el 
c;eken dii~man ba~bugile askerlerinin ve 
kale halkmm tutsak say1hp satdma51m 
emretmek gibi bir kiir;iikliik gosterince 
Kara Mehmed ortaya ahld1, Zolotanka
YI dii~iirmek vazifesini iistiine alan Yeni
c;erilere heyecanh bir sesle sordu: 

- Bu adamlar kime inamp teslim ol
dular. 

Altl orta Y enic;eri birden cevab ver
di: 

-Sana!. .. 
- Ben kime inamp onlara saghk ve 

selamet vadettim. 
- Bize!.. 
- Y a ~imdi bu kurbanhk koyunlan 

pazara verip aatmak rev a m1) 
- Hayir. 
- Oyle ise ben hepsini azad ediyo-

rum, yurdlanna yolluyorum. 
Hiinkar, o yak1 Iksiz emri verdikten 

sonra gene ava gitmi~ti. Yezirler de alti 
orta Y eni~eri ile sozbirligi yap1p bir ta
bur silahs1z dii mam affeden Kara Meh· 
medin bu hareketini tehlikeli bir su gibi 
saklamak zorunda kalm1~lardl. Hiinkar. 
emrinin yerine getirilip getirilmedigini 
sormadigmdan mrm ar;1ga c;1kmamasi 
kolayla~ti ve Kara .Mehmed, ag1r bir 
imtihan ger;irmekten kurtuldu. 

Agir bir imtihan dedik. Ciinkii Hun
Hr. gazaba. gelip te Kara Mehmedi 
cezaland1rmak isteseydi Y enic;eriler ken
disini iltizam edeceklerdi. Boyle bir dav
ram§tan ise nasi) bir netice <;1kacag1 kes
tirilemezdi. Belki Kara Mehmed galebe 
eder ve Hiinkan dii~iiriirdii. Belki padi
Jah, dii§man topra~bnda bulunmakhgm 
uyand1racag1 hassasiyetten i tifade edip 
Kara Mehmedi tepelerdi. Yigit Sipahinin 
boyle bir imtiham bilerek, du§unerek ve 
sonunu hesabhyarak arzu eyleyip eyle -
medigi bilinemezse de vaziyet c;ok nazik
ti. Vezirlerin akilh, sabirh ve ihtiyath 
davra.nmalan sayesinde i§. ortbas edil
di. 

Kara Mehmed herhalde pervam.d1, 
yaphib hizmetlerin ve aldlgl ohretin hak
kml koruyarak sert davramyordu. Zolo
tanka hci.disesinden sonra ordunun gene 
ufak ve le~ymetsiz palangalar iizerine 
-parc;.a parr;a· siiriilmek istenildigini go
riince bir yana kumanda eden Kmm 
Hanma gitti: 

- Devletlu, dedi, kurd ininde bogu
lur1 

Han Selim Giray, ~ohreti dillerde ge
zen yigit Sipahinin kendi otagma gelme
sinden ve kendisine miilahazalar sunma
smdan mahzuz olmakla beraber asker! 
ve idari te rifat kaideleri bak1mmdan 
bu hareketi dogru bulmad1: 

- Anlad1m, dedi, Leh Krahmn ba
nndlgi yere salduahm demek istiyorsun, 
fakat bunu §evketlu Hiinkara arzetmek 
gerek. 

- Onunla av i§inden gayri §ey konu
~ulmaz. Sen cenk erisin, sava, gidi~inden 
anlarsm. Dilmachk et te dii§iincemi ve
zirlere anlat. Orduyu parc;.alay1p koy kay 
dola hrmak gunahhr. 

- Y a Hunkci.r k1zar da beni tersler
se) 

- Dilsiz degilsin ya, sen de onu ters
le 1.. 

Cengizin kamm ta~1makla miiftehir o
lan Selim Giray Han elinden gel e Ka
ra 1ehmedle kan mubadelesine kalkl~a
caktJ. Giinkii kendi damarlarmda dola
~an asil kanla u Sipahinin ta~1d1g1 kan 
arasmdaki fark1 apa~1k goriiyor ve ic;in 
ic;.in imreniyordu. Fa kat mevzu nazikti, 
duvarlann da kulagl pek hassash. Bu se
beble muhavereyi k1sa kesmek istedi, be· 

lindeki elmash hanc;eri c;Ikanp Sipahiye 
uzath: 

- Bunu al da karde , dedi, yerine 
don, tut ki seni gormek isteyip te ben c;a· 
girtmi§Im. Kendiliginden bana geldigini 
zinhar agza alma. Hele son sozlerini 
mutlaka unut, ben dii§iindiigiin i§i vezir
lerle konu urum. 

Kara Mehmed, cesur bir siliih or §oh
reti ta§lyan Kmm Hammn da kiic; iik 
mikyasta bir padi~ah oldugunu gorerek 
iiziildii, eline sunulan han~eri almazhk. 
edememekle beraber o armagam kendi 
beline lay1k gormedi, c;.adudan '<1kar 
!;lkmaz ilk te aduf ettigi Sipahiye verdi: 

- AI yolda§, dedi, sana bir han,.er. 
Kullamlmaya yaramaz amma pazara 
yarar. Sat, parasm1 giile giile harca. 

Lakin Selim Giray, yigit Sipahinin a
s1lad1gt heyecandan kolay kolay kurtu ~ 
lamad1. Hem ona cemile gostermi~. hem 
de harb i~ile candan alakah oldugunu 
vezirlere hissettirmi~ olmak ir;in Serdar 
ile gorii~tii, §ahsi miilahazasi imi§ gibi 
Kara Mehmedin di.i~i.incesini ileri si.ir ~ 
dii. Fikir glizeldi, vaziyet te uygundu. 
Ondan dolay1 ordu biiyiikleri tarafm
dan Lembergin muhasaras1 onaylandi. 

Lehistan Krah Mi§el Koribot, Turk. 
ordusunun Lemberge dogru ilerlc:digini 
duyar duymaz hazinelerini abp savu -
mu§tU. Kale, sert bir hi.icuma dayanacak 
durumda gorunmiiyordu. Kara Mehmed, 
gene sec;kin yolda~larla en one gec;mi§
ti, s1ki bir top ate§inden sonra hiicuma 
kalkmalc iizere ham bulunuyordu. Fa -
kat Kral, Podolyanm tasarrufu dava
smdan dogan bu sava§tan c;ok agu neti
celer <;tkacagmi arhk anladtgmdan elc;i
ler yollaytp sulh niyaz etmege kalkl~ml~
tJ. Hiinkar, Lemberg ic;in yuz bin altm 
verilmek ve her yii Turk hazinesine yir
mi iki bin lira vergi ode;mek ~artile bu 
niyazr kabul etmege temayiil gosterdigin
den muhasara kaldmld1, biraz sonra da 
bir muahede imzaland1. 

Kara Mehmed, muhakkak ve pek par
lak bir zaferin §erefini bir c;uval altma 
satlveren Hiinkann bu ahkc;a ac;gozliilii
gunden istifade ederek bir entrika c;evir
mek istedi. Lakin lstanbula di:inmek i§ti
yakma kap1lan Y enir;erilerin sagu dav
ranmalan iizerine dilini k1stJ, atma atla
YIP yo Ia r;1kti, niyeti ~am T rablusuna 
gitmekti. Vozir ada~mm Haleb Valili
gine tayin olundugunu i§iterek ve Hun -
kardan uzakla§mayJ da iilkiisiine uygun 
bularak bu niyetinden vazgec;ti, !stan -
bula geldi. Ordu ve padi~ah ancak iki 
ay sonra payitahta donebilmi~ti. 

Kara Mehmed, bu iki ay ic;inde ol -
dugu gibi biitiin kls boyunca da Y enir;eri 
kodamanlarile ve Sipahi eleba§llarile dii
§UP kalkarak kendini ulkii line kavu~tu
racak bir zemin hazirlamaga sava ml§ -
11. Lakin elde ettigi netice hep s1hrdl. 
Y eni~eriler, Hi.inkarm ordu ile Podol -
ya ve Ukraynaya kadar geli§ini ocak na
mma yap1lm1~ bir cemile sayarak minnet
tarl!k gosteriyorlar ve onun av ardmda 
ko~masm1, sava~lardan gen kalmasml 
ho~ goriiyorlarik 

Kara Mehmed, hakiki du~iincesmi 
ezdirmemege c;ab .makla beraber Y e -

nir;eri kodamanlarma hakikati go terme
ge ozenerek heyecanh tahliller yaptyor· 
du: 

- Bilmem, diyordu, siz farkmda ml
smlz? Biz atlanmiZI soguktan koruya • 
cak bir <;erge bulamazk.en, sizin tepenize 
buram buram kar yagarken Sevketlu E
fendimiz samur kurke sanhp ve Hase -
kisini de yanma ahp masal din)iyordu. 
Ben bir yo! bulup onun otagm1 gordiim. 

( Arkast var) 

Minimini talebelerin vesitall ri 

DUn muvallakiyetli bir kon er wren ve ~ok oll.rflanan kii~iik lalebele) 
Muallim A her Kavafyan talebeleri Liisi Polinyol, R.~Y G~~egy, K~to, 

d4n Saray inema mda senelik piyano Sonra ~1d1ryan, ~1met Yuce ve Muget 
re itallerini vermi~lerdir. En biiyiisii 13 ,?akar b1lhassa goze r;arpmaktadular. 
·a mdan fazla olm1yan talebeler arasm- 6 ve 9 ya~larmda alan Miiget $ karla 
~a~ istikbal ~in bi.iyiik umid~er bes~.en~bi- ~imet Y.~c~: «Copeland~. :.e .~<Sc~moll» 
1 k hakiki virtuo lar oldugunu soyhye- un en mu~kul par~alanm buyuk hu me
b~~. · Bu meyanda Niliifer Oktem. haretle r;alarak pek f\Ok alkJslanml~lar ve 
s~:;~ Onder, Bedi Ziver, Yah Kwac1· m.uteaddid buketlerle taltif edilmi~.ler -
yan, Nadya Bostanc1yan, David Scott, dn. 
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~ikayet~iler tarifenin 
tadilini istiyorlar 

Afi§ai i§i §ikayetc;.ilerinden bir krsm1 
Belediyeye §ikayeti faydah bulmadikla
rmdan Devlet Surasma miiracaat etmi§
lerdir. 

Devlet $urasma muracaat eden tica -
rethane ve miiesseseler, levha resmi ile 
afi§aj iicretinin kanun nazannda vazi • 
yetleri ayn ayn oldugu halde Belediye
nin veya Belediye namma hareket eden 
Vakit muesssesesinin bir tek ihbarname 
ile bu paralan istemesini dogru bulma • 
d1klanm bildirmektedirler. Bundan ba§· 
ka istenen ucretlerde nisbetsizlik olma -
sma da i~aret edilmektedir. 

Alakadarlar Devlet Surasmm bu hali 
1slah edecegine ve yuksek tarifenin tadi
le ugnyacagma kapi bul unmaktad1rlar. 

Diger taraftari Belediyede aynlan he-. 
yet afi§aj i§ine esas alan tarifedek.i nis -
betlerden fazla tahsilat yapihp yapilma
d!gim tetkike devam etmektedir. Bu tet
kikat esnasmda icab ederse (Vakit mii
essesesi) nin hesablanna bakiiacaktJr. 

KOLTOR ISLER/ 

Azhk ve Muaevi mekteblerin 
imtihanlar1 

Musevi mektebleri 15 haziran pazar
tesi, diger azhk ve yabanc1 mektebleri 
is~ 13 haziran cumartesi giiniinden iti • 
baren derslere nihayet vererek imtihan -
lara ba~hyacaklard1r. Bu mektebler, 25 
hazirana kadar imtihanlanm bitirerek ta
lebelere karnelerini tevzi etmege mecbur 
tutulmu§lard1r. 

Bu sene kapanacak olan 
ecnebi mektebler 

Bu sene azhk ve yabanci mektebler -
den bir ktsmr paraSJZhk yiiziinden faali -
yetlerini tatil etmege karar vermi§lerdir. 
T edrisall bJrakacak ol an bu mek.tebler 
arasmda bir F rans1z, iki Musevi ve bir 
Rum mektebi vardir. 

Derslere devam etmiyen 
muallimler 

!stanbul Maarif mudi.irliigu, azhk ve 
yabanci mekteblere gonderdigi bir ta • 
rnimde sen~ ic;inde her muallimin ka<; 
~lin, derslerine devam .~dip . etmedigjQ.i, 
bu devamSJZhgm ne gibi sebeblerden ileri 
geldigini, devams1zl1k hastahktan ileri 
gelmi se doktordan rapor gosterilip gas -
terilmedigini sormu§tur. 

Maarif miidiirliigiiniin bir 
tamimi 

Ders sene inin bitmesi miinasebetile 
Maarif miidiirliigii ekalliyet ve ecnebi 
mekteblerine, bu mekteblerdeki liirkc;e 
muallimlerini alakadar edecek muhim bir 
tamim gondermi§tir. Tamimde, ders se -
nesi i<;inde miifredat programlannm ta -
mamile tatbik edilip edilmedigi, sene so
nuna kadar tiirkc;e dersinden talebeye 
ka<; defa vazife verildigi, bu vazifelerin, 
talebelerin azaml istifadesini mucib ol -
mak i.izere nas1l bir usulle tashih edildigi, 
derse girmeden evvel ders plamnm ham
lamp hamlanmadtgl sorulmu~. bu plan 
haz1rlanrn1 a bir kopyasmm idareye 
gonderilmesi istenmi§ ve haz1rlanmam1§ -
sa esbabmm bildirilmesi, s1mflarda oku -
tulan tiirkc;e kiraat, tarih, cografya ve 
yurd bilgisi kitablarmda ne gibi me1.iyet 
Vt" noksanlara tesadiif edildigi, terviyevi 
bak11ndan, ders haricinde ·talebe ile nastl 
me§gul olundugu hakkmda malumat is
tenmi tir. Cevablar I 0 hazirilndan evvel 

gonderilecektir. 
MALIYEDE 

Istanbul maliye tetkilab 
Yeni Maliye te~kilatJ hakkmdaki ni

zamname heniiz Vilayete gonderilmedi -
ginden bu te§kilatm lstanbula aid k1s • 
mmm tatbikma heniiz ba§lanamarnl§hr. 

Y eni teskilatm tatbikmdan sonra 1s
tanbul Defterdarhgma kimin tayin edi -
lecegi anla~Ilacaktlr. .Bu vazifeye ~im -
diki murahb ve eski Istanbul Valisi Ra
§idin tayininden bahsedilmektedir. Diger 
bir §ayiaya gore bu vazifeye Maliye V e· 
kaleti T efti§ Heyeti reisi Rii~tiiniin tayim 
ihtimali vard1r. Bu takdirde murak1b 
Ra§idin Maliye T efti Heyeti reisliiine 
tayin edilecegi soylenmektedir. 

MOTEFERRIK 

Maliye Vekili geldi 
Maliye Vekili Fuad Ankaradan §eh

rimize gelmi~tir. Maliye Y_ ekilinin bu • 
rada bulundugu miiddetc;e Istanbul Ma
liye te~kilatile alakadar olmasi muhte • 
meldir. -···- . Kut hyada kaf aler k lk1yor 

Kiitahya belediye i 1 teromuza kadar 
evlerdeki kafeslerin kaldmlmasm1 ilan 
etmi~tir. Belediye meclisinin hrarma is
lmad eden bu tebligata riayet elmiyenler 
hallmda takibatta bulunulacaktu. 

Bursada 
• • mevstmi 

ban yo 

basladt 
' 

Banyolar bu sene ~ok 
ragbet goriiyor 

Bursa (Hususi muhabirimizden) 
Haziranla birlikte Bursanm banyo mev
simi ba~lad1. Y ava~ yava§ §ehirde ya -
banci c;ehreler c;ogahyor. 

Bu sene Bursada bir hayli degi~iklik
ler gaze c;arp1yor. Bilhassa buraya gelip 
gitmenin kolay, ucuz ve seri olmasi yo -
lunda nihayet ilk ad1mlar ahlmt~ ve Mu
danya hattma eskisine nisbetle biraz da
ha seri vapurlar tahsis edilmi~ bulunuyor. 
.$imdi Bumya glinde iki pasta Y a I ova
dan, bir pasta da Mudanyadan geliyor 
ki, giinde iic; pasta yolcu ta~ryan ve ayni 
mik.tarda yolcu goturen altl pasta ile 
Bursa adeta fstanbulun bir semti haline 
gelmi§ oluyor. Hde acele i§i olanlar ic;:in 
Bursa dan sa bah postasile M udanya yo
lund an lstanbula gitmelc ve dart saat 
kald1ktan sonra ak~am postasile Y alova
ya donmek miimkiin olduguna gore; va
ziyetin fstanbuldan Adalara gidip gel -
mekten hemen hi<; fark.I kalmamJ§ de • 
mektir. 

Gerc;i bir seyyah, bir su ve spar §ehri 
icin bu vesait bile asnn icablanna uygun 
degil amma, bugiinkii imkanlann ancak 
bu kadanna miisaade etmesine de §imdi
lik §iikredebiliriz. Mudanya vapur iic -
retlerinde bu sene biiyiik tenzilat yaptl
mt§hr. Mesela; eskiden 290 kiisur ku -
ru§ alan birinci mevk.i kamara ~imdi II 0 
kuru§a indirilmistir. Hatta gidip gelme 
bilet ahnma 190 kuru~tur. 1kinci mevki 
75 ~Uru§, giiverte ise 42 knru§tur. Bu
na kirk elli kuru~ otobiis veya 40-30-20 
kurus tren iicreti de kahhrsa M udanya 
yolu~un fiatc;a Yalova yolundan dlaha 
ucuzlami~ oldugu goriiliiyor. Aynca ls
tanbullulann hafta tatilini Bursada ge -
<;irebilmeleri de dii§iiniilmi.i~ ve Mudan
ya hattma Istanbuldan cumartesi gunleri 
saat 2 de kalkan ve pazar ak~am1 Sil;at 
8 de Mudanyadan hareketle 11,5 ta Is
tanbula donen bir vapur tahsis edilmi§tir 
ki, bu vapurla gelenlerin bir geceyi Bur
sada gec;:irdikten sonra ertesi sabah §e -
hirde gezmeleri veya daga c;dop ayni 
giin inerek ak~am postasile 1stanbu.la 
donmeleri de temin olunmu§ demektu. 
B~rsada gec;.irilecek gece, hie; te yabana 
atllmiyacak kadar giizeldir. <;unkii, bir 
annan denizini anduan yemye§il Bursa 
ovasmi ayagmm altma seren ve Ke§i§in 
yalc;:m kayalarla oriilmii siliietini sagm
da gosteren Asri Kaphca oteli ve bahc;e
si de a,.1lml~hr. Bu otelin miizikli bah -
c;esinde, dansingli salonunda eglenmek 
te mi.imki.indiir. Hem bu asrl otel yalmz 
banyoculann ve seyyahlann degi] hemen 
biitiin Bursahlannd1r. Otelin bahc;esi bir 
§ehir bahc;:esi halindedir. Hamamr da oy
le ... 

Geceleri Ankarapalasm muzigi bu -
rada c;almakta ve Bursahlar da burada 
yiyip ic;ip dansedip eglenmektedirler. Bu
rada tabldot 100 kuru~tur. Otelde ya -
tak, yemek, banyo iicreti bir giinde u~ 
Slmf iizerine 4-5-6 lirad1r. Umumi banyo 
bir ki~i ic;in 50, hususi banyolar 75 ku
ru~tur. 

Y almz Asri Kaphcanm bahc;.esindeki 
dans kare inin ortasmda bir havuz ya
ptlml§ oldugunu gorduk. Bu havuzun 
burada hie; manasi yoktur. Diger birc;:ok 
havuzlan alan bir bahr;enin dans kare • 
sine boyle bir havuzun yap1lmasile 
dansetmenin mii§ki.ille§tigi soyleniyor. Ve 
bunun kaldmlarak tesviye edilmesi te -
menni edi!iyor. Bir milyona yakm para 
sarfeden Kaphcalar §irketi ic;in bittabi bu 
i§in degeri yoktur 

<;ekirge yoluna §imdi asfalt dokiilme
gr ba~lanmt§hr. lki ay ir;inde bitecegi 
soylenen bu yol Bursanm istikbalini ken
disine dogru ,.eken bir yoldur. Zira, bu 
yol iizerinde eskiden kalmt§ binalann 
tamiri ve bu binalara yeni yeni ko~kle
rin ilave edilmekte olmas1 gosteriyor ki, 
Ke~i~in dibine sokulmu~ alan Bursadaki 
mahsur rutubetten kurtulmak iGin anca"k 
~ehrin rutubetsiz Cekirgeye dogru uz~YIP 
yay1lmasi !azJmd1r. Ne ~are ki, buna ne 
Belediyenin, ne Hususi Muhasebenin ve 
n; de e§hasm biit~eleri miisaid degildir. 
Bunun bir devlet i~i yaptld1g1 gun <;ekir
genin cennetlen fark1 kalmiyacagma §iip
ht yoktur. 

lstanbuldaki tekaiidlere 
verilen rna § 

lstanbul Muhasebeciligi tarafmdan u<; 
ayda bir verilmekte alan mutekaid. ey -
t01m ve eramil maa~lan yekunu 1,700,000 
hrad1r. Bu para ile ~eluimizdeki 3 7,000 
miitekaid, eytam ve eramile maa~ veri! -
mektedir. Miitekaid, eytam ve eram1lin 
ktsmi azami §ehrimizde oturmaktad1r. 
Evkaf, Belediye ve inhisar idarelerile. sa
ir biitr;elerden maa§ alan memurlatm mii
tekaidlerine verilen para bu miktara da
hil degildir. 

Hava tehlikesi 

Y ak1nda •ehrimizde 
umumi bir deneme 

yapdacak 
Hava tehlikesine kar§l koruma tedbir

lerile me gul alan komisyon ~ehrimizde 
c;ah§malarma devam etmektedir. 

Bu meyanda ilkmekteb muallimlerine 
gec;en haft a ic;inde iki konfera ns veri! -
mi~ ve zehirli gazlere kar§l maskelerin ne 
suretle kullamlacag1 gosterilmi§tir. 

!stanbulda mevcud ( 1500) e yakm 
ilkmekteb mualliminin i§tirak ettigi bu 
k.onferanslar c;.ok faydab olmu§tur. Y a -
kmda Vali muavini Hiidainin reisliginde 
toplanacak olan komisyon umumi veya 
ktsmi bir denemenin icras1 ic;:in Sihhiye 
Yekaletinden tahsisat istiyecektir. Zira. 
halen komisyonup elinde kafi miktarda 
para yoktur. T ahsisat verildigi takdirde 
agustos veya eylul ay1 ic;:inde istanbulda 
§ehrin bir kismmi sislemek ve tayyarele
rimizin de i~tiraklerini temin etmek sure
tile bir tecriibe yap1lmasr dii§iiniilmekte
dir. Alakadarlarm soylediklerine gore 
durgun ve s1cak mevsimler miistesna ol • 
mak iizere Istanbul gaz tehlikesinden en 
a:z: miiteessir olacak bir §ehirdir. Muhte -
lif hava cereyanlannm aksi istikametler
den esmesi §ehri miimkiin mertebe gaz 
tehlikesinden masun bulundurmaktad1r. 
Bogazic;:i bilhassa fazla riizgarh oldu • 
gundan atllacak zehirli gazlerin buradaki 
tesiri yiizde yirmi nisbetinde bile tehli -
ke gosteremez. Buna mukabil binalann 
ah§ab olu~u yiiziinden yangm c;.1kanc1 
bombalar lstanbula c;:ok zarar verebilir. 
Bu sebeble bilhassa itfaiye meselesinin e
hemmiyeti gozoniinde tutulacakhr. 

$EHIR 1$LERI 

Berberlel'in hafta tatili i§i 
Istanbul berberlerinden bir <;ogu yeni 

sene dolay1sile pazar giinleri diikkan ac;
mak ic;.in ruhsatiye almadiklanndan dun
den itibaren pazarlan tatil yapmaga ka
rar vermi§lerdir. 

Mecliste baz1 meb'uslann berberlerin 
de hafta tatili kanununa tabi olmalanm 
teklif ettikleri yazdm1~h. Bu teklif, ka ~ 
nuniyet kesbederse istanbul berberleri 
bir toplantJ yapacaklar ve hep birlikte 
T aksime giderek Atatiirk abide in cre-
lenk koyacaklarerr1 

1kinci muhasebe muavinli
ginden vazge~ildi 

936 senesi Belediye biitc;:esile yeniden 
ihdas edilen Muhasebe mi.idi.irliigii ikinc1 
muavinliginden, bazi sebeblerden dolayi 
~imdilik sarfmazar edilmi~tir. Her neka
dar, arazi ve bina vergilerile bina buhran 
vergilerinin Belediyeye devrile hesab i§
leri muamelah bir misli arlmi§Sa da ikin
ci bir muavin tayin edilmeden biiti.in he
sab i§lerine miileallik muamellit miidiir 
Kemal ve muavin Nail tarafmdan ted vir 
edilecektir. Ancak ileride i§lerin bir mu
diir muavinile tedviri imkanSIZhgl anla -
~1lma ikinci bir muavin tayin edilecek • 
tir. 

Belediye reis muavinligi 
Dahiliye Vekaleti tarafmdan ba§ka 

bir vazifeye tayini takarriir eden Bele -
diye reis muavini Nurinin yerine. Me -
murin mudiirii Samihin tayin edilecegi 
.oylenmektedir. 

Belediye biit~esinin tasdiki 
Belediyenin 936 senesi biitr;esinin tas· 

dik ve tebligi, bu sene de biraz gecike -
cektir. Bu yiizden baz1 mi.ihim i§lerin ya
pllmasl da bizzarur geri kalacakhr. 
Maamafih, maa§lar teahhur etmeden va· 
kit ve zamanile verilecektir. Y almz, bu 
seneki biitc;.ede zam alanlar, zamlanm 
ancak biitve tasdik ve teblig edildikten 
sonra alabileceklerdir. 

Komiir depolarma yer 
bulunam1yor 

Kurur;e§medeki komiir depolannm 
ba~ka bir yere nakli hakkmdaki mahke
me karanna ragmen depolar heni.iz nak
ledilememi§tir. (:iinkii, bu depolar ic;in 
~ehrin diger mahallerinde mii aid bir yer 
bulunamam1 hr. Bu depo)ann Beykozla 
Kavak arasma nakli du§i.iniilmii§se de bu 
civarda gaz depolanmn mevcud olmas1 
yiiziinden burasi da mahzurlu goriilmii§· 
tiir. 

Karacaahmed mezarbg1 
duvarla ~evriliyor 

Oskiidar kaymakamhg1 uzun zaman
danberi r;irkin bir manzara gosteren ve 
duvarsiz bulunan Karacaahmed mezarh
gmt yeni ba~tan duvarla r;evirmege karar 
vermi~ ve T unusbagmdan in§aata ba~ -
lanmi~hr. 

Duvarm in~asi civar halkm ve koylii· 
lerin c;ah§masile bir senede tamamen bi
tecehir. 

Polis miidiiriiniin ziyafeti 
Polis Miidiirii Salih K1hr; dun Mii

diriyet ~ube memurlanna <;amlicada, 
T omruksuyunda hir k1r ziyafeti vermi~ -
tir. 

8 Haziran 193ft 

Siyasi icma 
Habe' da vast ve 
diinya milletleri 

l'l-..J1 abe§istanm ugrad1gi ak1het 
u--tJlayrsile miihim hadiseler bir 

ni tak.ib ediyor. Londraya g 
Habe§istan 1mparatorunu 1ngiliz 
Bakam M. Eden Habe~ sefarethan 
de ziyaret ederek kendisile uzun mii 
gorii§tii. Habe~istanm diinya haritas 
dan silinmemesi ic;in M. Lavalle bir 
italyaya bir uzla§ma projesi teklif 
diginden dolayr ingiliz kabinesinden. 
kan Sir Samuel Hoare bu defa Bah 
Nazm sifatile tekrar kabineye girdi. 

Cenubi Amerikamn en miihim de 
lerinden biri alan Arjantinin goste 
liizum iizerine Milletler Cemiyeti bii 
meclisi bu aym otuzunda ic;tima e 
davet edildi. Haziramn on altJSJnda 
lanacak alan Milletler Cemiyeti me 
nin ic;timat da aym yirmi yedisine bira 
di. 

M. Edenin Habe§ lmparatorunu z' 
ret etmesi fngiliz efkan umumiyesi 
Habe§ i~ine kar~I gosterdigi alakanm 
neticesidir. Habe§ lmparatoru, lngilt 
nin vaidlerine ve teminatma inana 
!talyanm harb hamhgma kar~r vakit 
zamanile haz1rlanamami§ti. 1§ i§ten 
tikten sonra !ngiltere her tiirlii yard 
gostermi~se de bu yard1mlar vaziyeti 
taramami§tJ. Habe§istana bomba tay 
resi, pilot ve milyonlarca fi~ek gotiinn 
te iken mukavemetin birdenbire kml 
iizerine A vrupaya don en vapurlard 
pilotlann verdigi malumat bu yardt 
derecesini ispat ediyor. 

Bu vapur evvelki seferlerinde fng 
Somalisinde Berbera limanma 8,000, 
fi§ek, I 0, 000 tiifek ve pek ~ok mitral:Y 
gotiirmli§tiir. Lakin bu silahlar ve miih. 
mat vakit ve zamanile Habe§ ordusu 
yeti§ememi§tir. Harb <;IktJktan sonra 
be§ lmparatoru ingilterenin tavsiyes 
hareket etmi§ ve biitiin iimidini Millet 
Cemiyetine baglaml§tl. Habe§ cephesi 
kut ettigi gundenberi ingiltere de Ha 
lmparatorunu himaye etmi§tir. Cephed 
Adis Ababaya donen lmparatorun bu 
da bile ancak lngiliz sefarethanesin 
asi ve bozgun askerlere kar§I melee b 
dugu §imdi anla§1hyor. 

M. Edenin Neca§iyi ziyareti fng 
terenin !mparatora son defa gosterdigi 
iltifat ve eseri hiirmettir. n 1011 

yapacag1 yard1m imparatoru lsvic;re 
g~ndererek davasmi biitiin di.inya mill 
leri kar§lsmda mudafaa etmesini kolaY 
la§brmak olacaktir. 

Diger taraftan eski Ingiliz D1~ Bak 
mnm tekrar kabineye kabul edilmesi, 
zatm eski F ransJZ Ba§vekili ile birlik 
yaptJg1 teklifin hem Habe§ lmparatoru 
nun taht ve tacm1 ve memleketin bi.iy·' 
k1smm1 kurtarm1~ olacagmJ, hem de 1 
giltereyi bugiinkii §erefsiz vaziyetind 
muhafaza etmi~ bulunacagmr dii~iinen 
Jeri ileride bir daha boyle bir hata yapl 
m1yacag1 ve fmat kac;mlm1yacagJ hak 
kmda tatmin edecektir. F akat lngilter 
nin politikasl uzerinde bu tayin ~imdil 
bir degi§iklik viicude getirmiyecektir. 

Milletler Cemiyeti biiyiik meclisin· 
toplanmas1 ise italyaya mutecaviz hii 
miini.i veren elli dart millet huzurunda b 
bi.iyuk devletin bir daha sorguya e<;kilm 
sine sebeb olacakhr. Ayni zamanda bu 
dan sonra ltalyaya kar§t takib olunaca 
hareketin mes'uliyeti yalmz biiyi.ik de 
letlere degil, daha ziyade kiiviik devletl 
rin iizerine yiikletilecektir. Bu hadisele 
den Sir Hoareun kabineye girmesinde 
maadas1 italya i<;in ho§ goriinmemektedir 
Bilmukabele italya Milletler Cemiyetin 
den r;1kmak tehdidile biiyiik devletler ii 
zerinde tesir yapmak istiyor. Bu tehdidi 
ni icra edecegine §iiphe b1rakmamak ic;i 
Milletler Cemiyetinin en biiyuk te~ekkiil' 
beynelmilel mesai biirosunun konferan 
sma i~tirak etmedi. 

Hulasa italya ile diinya milletleri v 
bilhassa 1ngiliz milleti ara~mdaki sava 
<;ok c;etin yeni bir safhaya ~irmektedir. 

Muharrem Feyzi TogaJ', 

Kmlay Haftas1 bitti 
Diin Kllllay haftasmm son giinii idi. 
Bu miina ebetle KlzJ!ay F atih kaza 

ubesi, F atih park1 oniinde tezahurat 
yapllml§, konferanslar verilmi tir. Me
ra~imde itfaiye bandosu tarafmdan muh ... 
telif parr;alar 'Yalmmi§Ilr. Bu yii K1z1laY: 
haft si diger ytllara nazaran daha can ... 
h bir ekilde ~ecmi tir. 

NiiahaaJ S Kuruttar 

Abone f TUJ'kiye Har~ 
,eraiti i~iD i~a 

Senelik 1400 Kr. 1700 Kr. 
Alt1 ayhk 750 1450 
0~ aybk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yolcbw 



Hidiseler aras1nda 
---------------------------Yzldzzlarzn dili 

udiiste vaziyet bir 
tiirlii diizelemiyor 

- Dil metodile 
ile 
bir 

Bask dili ara
kar~IIa~tirma 

komitesi, 
• • 
1~1n 

memleketin ikbsadi 
grevi geni,Ietmege 

hayatm1 
~ah,Iyor 

Halk cephe•i hiikumeti iktidara ge
lince tehlikeli giinler gefiren 

Fran•arun foktanberi yrldrz lalrna na• 
.rl du,kiin olduiunu, en ciddi giinde
lik ga:zetelerle mecmualarzn her •a· 
yrlarrnda birer a•trowji raporu frktr· 
gmr evvelce gene bu •iitunda yazmr,
hm. Gefen •ayrlanndan birinde «VU> 
i•mindeki •ol mecmua, bu lal .ahile· 
•inde, Maurice Privat adlr Miineccim· 
bttfryr okuyucularrna fD)'le takdim e· 
diyor: 

-Ankara, Tarih, Dil, Cografya Fakiilteai
nin ~al1§kan T iirkoloji irdemenlerine -

Y 1rtmak • U rruti 
-3- [""J 

Goriiliiyor ki her iki kelimenin biitiin 
morfemleri birbirinden ayr1d1r. cOsu• 
da cSlkl§lkt demek olunca bunlarm bir 
olduguna kolayhkla .kanaat getirilir. 

Rudiis 7 (A.A.) - <;ok ehemmiyetli mu§tur. Yalmz trenin makinisti §iiphe-
'm''""·- akla beraber Arablarm §iddet ha- ye dU§tiigiinden bu te§ebbiis onlenebil - «Maliimdur ki vaktinden evvel haber 

veri,leri ve bu arada Bel~ika Kralmrn 
oliimii, Cumhurrein Doumerin ve 
Loui• Barthouxnun katledilmeleri, 
tam tayin ettiii tarihlerde hakikat ol
muftU.) 

Tiirk~e ile Bask dilinin kok birligini 
gostermek iizere Profesor Yusuf Ziya 
Ozerin ileri siirdiigu orneklerden cer • 
errit ve c buz • ozt. kelimelerini de dun 
cGiine§ - Dilt esaslarma gore gozden ge
c;irmi§tik. 

, .. " .. " .11 devam etmektedir. 50 gUnden- mi§tir. 
Halbuki, cBa.stb kelimesinin etimolo

jik §ekli: 
. devam eden vaziyete yakmda bir Arablar anla,amryorlar 

ahTI~hayet verilecegi iimidi yoktur. Bila - Kudiis 7 (A.A.) - Maverayi !;ieria E-
Is Arab grev komitesi, memleketin e- miri Abdullahm Filistin Arablarile Fi- (1) (2) (3) (4) 

(ag + ab + as + 1k) c••·,.,wumtK hayatlm durdurmak maksadile listin hiikfuneti arasmda bir anla§ma te
Bu mukaddemeden ~nra 1iizii Mii· 

neccimba,zya, daha dogru•u yrldrzla· 
rm diline brrakryor. Bu dilden anlz -
yan ha:zretin ifade•ine gore cZaruret
lerin kzrbac1 altrnda Halk cephe•i da· 
grlacaktrr.), «Ha:ziran ayrnda biitiin 
Anadoluyu, Suriyeyi 11e Balkanlarl 
kaplzyacak olan lena bir giinef tutul• 
maar korkunc epidemilere •ebeb ola • 
caktrr.,, cTemmuz ayz beynelmilel 
bakrmdan •zkrnh lie tela,larla dolu o
lacak, hiikumetler 11 temmu:zun ta • 
rihi bir giin olmama~r i~in uyamk dur· 
m 1ya mecbur kalacaklardrr.,, «DI,an 
tehlike Fran11:zlar1 ve biitiin partileri 
birle,n:eie mecbur edecektir,) Mii • 
neccimbafr, ii•telik bir de Al~e~t 
Sarraut ile Pierre La11alin tekrar rktz
dara geleceklerini haber veriyor. 

Bay Ozerin •Y• konsonunun •U• vo
kali yerine gec;tigini gostermek iizere 
bir de tiirkc;e cytrtmak. soziiniin Bask
c;a currith !,leklini ald1gm1 ileri siirmek
tedir. 

hr. Bunda Baskc;a cosu:o ile mii§terek o
lan ancak son iki unsurdur. 

geni§letmek i~in biitiin kuvvetile mini ic;in sarfetmi~ oldugu gayretler .b?
biif l§tnaktadir. Her giin ahlan bomba ve §a gitmi§tir. Arab murahhaslar, Emmn 

Ilan kur§un ate§lerine diin yeni bir tekliflerini kat'i surette reddettiklerin -
1;.nsur daha ilave edilmi§ ve Lidda ile den hi~bir netice elde edemeden Am • 

a I' fayfa arasmda bir ~imendifer kopriisii- mandan donmii~lerdir. Bu sebebden do-eel- ~ . 
k lUn berhava edilmesine te§ebbiis olun- lay1 grev devam edecektlr. Bu iddiayi da cGUne§ - DiZ. miyarile 

kontrol edelim. 

cStb keli,mesinin ba!,ltndaki vokalin 
dii§mii§ oldugunu dii§iinmemek, bunun 
yerine cb• konsonunun co• vokaline te
badiil ettigini farzetmek, hep cGiine§ -
Dilt analizinin l§tklarmdan uzakta, ka
ranhkta kalmamn intac; eyledigi kan • 
§Ik ve muglak mukayeselere saplan -
maktan ileri gelir. 

Ira -· oo 
0000 
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ziY ~vki Behmene 
esin 

;he~ bir ziyafet verildi 
narl Z 
kit 1 • iyafette Ba,vekilimiz 
r:~~ lsrnet inonii de bulundu 
'ku' A -1 nkara 7 (A.A.) - Sehrimizde 
ayy:bulunmakta olan Yugoslavya devlet na-
nne znlanndan Sevki Behmen ve refikast 
Jma1 Ugi.in og)eden evve) sureti bususiyede 
rda Orman Ciftligini gezmi§lerdir. Saat 13.30 
dun da Yugoslavya sefiri, naz1r ve refikast 

. 'erefine Anadolu kuliibunde bir ogle 
ngill r:megi ~:~i~tir. Ziya_fette Ba~bakan 
,00 "met lnonu, D1~ hi en Bakam T evfik 

alyii- RU~ti.i Aras ve Nafia Bakam Ali Ce
f k ' hiJII In aya, Yunan, Romanya ve Cekoslo • 

sun vakya elc;ileri, D1~ hleri Bakanhgl er • 
H• kam ham bulunmu~lardJr. 
esil Yugoslavya devlet nazm Sevki Beh-

!etle rnen ve refikas1 ogleden sonra at yan§la
si s• rmda bulunmu~lar ve onu miiteahb H 1-
abt kevini ~ezmi~lerdir. Burada misafirl:re 
ede! Halkev1 bakkmda izabat veriirn· 
Ura kendilerine Halkevleri ne•riyatJ d 

1
' b:e 

klk . , nan 1 • 
sind rer o e s1yon verilmi~tir. 

bu Cemal Hi.iani.i Bolu 
•1 meb'uau oldu 

ngl A k 
i bit n ara 7 (A.A.) - C. H. P. Ge-0,r,. nel Sekreterliginden : 
reYe Bo$ olan Bolu saylavhgma partimizce 
jJ]e!' aday gosterilen eski Bern elc;.isi Cerna! 
aY ' Hi.isnii oybirligile sec;.ilmi~tir. 

Yunanistanda yeni bir parti 
aka' . ~t~a 7 (Hususi) - Metaksas parti -
, b~ smm lleri gelenlerinden iken Kondilisle 
likt1 te§riki mesai ederek o zaman Maarif 
ru I v~~il~igine getirilmi§ olan Turkovasilis 
·yi.ik • ll:1yetc;iler Partish ismile yeni bir 
fll' PartJ kurmaga te§ebbiis etmi§tir. 

de~ Morada hulunan tarihi kilise 
Atina 7 (Hususi) - Mora yanm ada

Stmn Akronav Pliya civarmda yaptl _ 
~akta olan as:~.ri atika hafriyatmda 
Bi nc1 ast~~a c.a~iye tebdil edilmi§ bir 

zans k1hsesmm harabeleri bulun • 
mu§tur. 

inin Biit~e if§aatmm neticeleri 
iik:' L 

z k ondra 7 (A.A.) - Parlamento mii -
btl a erelerinin ba~lamas1 zamam yakla§ -

llll§hr ~imd' fk' . . . k · "' 1 e an umum1yenm dtk-
at nazan Avam kamarasmda biitc;e if

§aatt meselesi hakkmda tahkikat yap • 
:l§ olan mahkemenin kararlarile bu 
d eseieye miiteallik vesikalan tetkik e-

t .en hukuk§inaslarm vastl olduklan ne-
lceler .. . 

uzerme yaptlacak miizakerelere 
matuf bulunmaktadtr. 

tin• h Ranun§inaslarm verecekleri karar 
er ne olursa olsun parlamento ekseri -

~etinin M. Thomasla Sir Alf Buttun 
ls:ifalanm miittefikan istiyecekleri tah
~m olun~akta.d!r. ~~cak M. Thomasm 
derby munteh1blennm kendi hakkm -

u• 
idi• 
'9ill 
iilii 
n ; aki tevecciihlerine giivenerek yakmda 

Y~ptlacak klsmi intihabatta namzedligi
hl koYmast ihtimali yok degild·ir. 

ay 

ltalyada bir resmi ge~id 
Rorna 7 (A.A.) - Italya Krall, bera -

herinde Mare§al Badoglio oldugu hal -
de Rorna garnizonuna gec;id resmi yap -
ttrrnt¥ttr. Bu gec;id resmi Italya kralh -
girun te§ekkiiliiniin ylldoniimii miina -
ebetile yapllml§ ve biiyiik bir kala -

bahk haz1r bulunmu§tur. 

:Y unanistanda hiikumet me • 
murlar1 te§ekki.illeri 

kaldirihyor 
Atina 7 (Hususn - Diin biitiin Miid

deiumumiliklere Yunanistamn her tara
flndaki hiikumet memurlarma aid te 
§ekkiillerin feshedilmesi emri veril -
tni§tir. 

Hiikfunet memurlan sendika birligi 
tnerkezi, diin, ne§rettigi bir tebligde te
§ekkiillerinin feshi lizerine muzaheret
lerini vadederek hUkfunetin fesih ka -
l'ar1 aleyhinde ugra§acaklanm taahhiid 
eden muhtelif amele birliklerine kar§l 
duyulan memnuniyet ve minnettarhg1 
bildirmi§tir. 

Yunanistandaki 
grev mii~evvikleri 

24 komiinist amele 
adalara siiriiliiyor 

Atina 7 (Hususi) - Selanikte grev -
lerin ve onu takib eden kanh hadiselerin 
mii&evvik ve miisebbibi olduklan anla
§Jlan komiinist ameleden 24 ki~inin Ege 
denizindeki kiic;iik adalara siiriilmele -
rine kara~ verilmi§tir. 

Sofya el~imizin ziyafeti 
Sofya 7 (Hususi) - Sofya elc;imiz Ali 

~evki diin elc;ilik binasmda bir <yay zi
yafeti vermi§tir. Ziyafette biitiin kor~ 
diplomatik, Bulgar devlet ricali, e~kt 
BaFekiller, ecnebi ve Bulgar gazetec1 -
leri haztr bulunmu§tur. 

Bogazlar komisyonuna gide
cek Yunan delege,leri 

Atina 7 (Hususi) - Ba§vekil Metak -
sas, bugiinlerde pek fazla me~gul bu -
lunmasmdan dolay1 Bogazlarm tahkimi 
tneselesini miizakere edecek Montret 
konferansmda bizzat bulunamtyacak -
hr. Konferansta Yunanistam Paris el -
'>isi Politisle Hariciye Umum direktorii 
Mavrudis temsil edeceklerdir. 

Yunan donanmastnln yaz 
manevralar1 

Atina 7 (Hususi) - iyonyen denizin
de yaptlacak yaz manevralan teferrii -
abm tesbit etmek iizere diin Ba§vekil 
Metaksas, Bahriye N ezaretine giderek 
umum donanma kumandanile miizake
relerde bulunmu§tur. Donanma gelecek 
hafta manevralara ba§hyacakhr. 

ltalyada nehirler tatiYOr 
Roma 7 (A.A.) - Po nehri, Plaisance 

yakmmda ta§IDl§hr. 
Fena havalar, Piave nehrinin de fe· 

yezan etmesine bais olmu§tur. Frevise 
mmtakasmda §iddetli ftrtmalar olmu§
tur. Lutranoda tarlalarda miihim ha -
sarlar olmu§tur. 

Almanyaya ihrac edilen 
iiziimler 

Bizim irin eglenceden ba,ka ~an~'1 

olmryan bu •atrrlar, i•tikbale ard bl • 
rer ke,if degil, •adece tarihinin hum• 
mall anlarrnda bir milletin arkr~trlan· 
m tie kabu•larznr ilade eden btr kor· 
kulu riiya •aytklama•1d1r. . 

So:zii Miineccimbafldan alarak ruhr· 

t 'ya verir•ek 0 ytldtzlara bakarak 
ya ~1 .' ' • • • • • k • 
bir milletin i•trkbalznl degtl.' «p•t a 

l':z• u•ulile bu riiyayr tab1r ederek 
na I 'lletin ytldtztnr anlryabilir. Hatta 
;r;~,anrn yalnr:z bu fala dii,kiinliigii, 
tarihi bir kabu• ifinde ol~uguna bafll 
ba,rna ve kafi bir i,arettrr. 

PEYAMI SAFA 
P. s. _ Bir fikir miinaka§aSI~~a f.ik

re aid tek bir §ey soylemeden k~~e ve 
iftiraya sapanlara kar§l, gee;~~ gun, bu 
siitunda: cNamuslu adam gibl ':e er -
kek'>e konu§mak hakkt, !a?Ilan Isnad 
lan ispatla ba§lar.• demt§hm. 

Vcrilen cevab, aynen §Udur: cBu ya
pilmtya deger bir i§ degildir. Hem c;ok 
uzun surer, hem de bilineni bir daha 
bildirmek gibi komik bir ~e~ olur.• " 

Uzun siirecegi veya malum oldugu 
iddiasile §ere£ muhasebesinden kac;an: -
lar, ta§ atan kendileri oldugu halde, lS· 

pat mecburiyetini bize btrakarak c;ok -
tan ki:i§eyi donmii§ bulunuyorlar. Tahta 

- '1 konu~mt-perde arkasmda sokak agzt e ~ . 
' d b tur- FI-ya devam etsinler; mey an O§ · 

~ir, iddia ve ispat meydam. 
P.S. 

Atatiirkiin Bursadaki 
gezintileri 

1 Ba~ taraft 1 tnct sahtfed.e1 

Sayan Sabihamn tayyaresi go.riindf· 
Atati.irk tayyarenin harekatmi dikkat e 
tetkik buyuruyorlardl. T ayyare meyda
na iner inmez Biiyiik Onder, refaka , 

tindeki zevatla birlikte tayyareye dogru 

ilerlediler. Bayan Sabibamn elini sik-

(Ytrtmak) si.iziiniin etimolojik §ekli 
~udur: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(1g + IY + 1r + 1t + 1m + ak) 

( 1) Ig: Hareket anlamma ana koktiir. 
(2) Iy: Ana kok anlamm1 iizerine a

larak temsil eden siije veya objeyi gi.is
terir. 

(3) Ir: Hareketin bu siije veya obje 
iizerinde takarriir ve temerkiiziinii ifa
de eder. 

(4) It: Hareketin siije veya obje iize
rinde takarriir ve temerkiizii bir failin 
faaliyetile vuka geldigini gosteren ele -
mandtr. 

(5) Im: Ytrtmak hareketinin iizerinde 
vuku buldugu nesneyi gosterir. 

(6) Ak: Kelimeyi tamamhyan, tayin 
eden, ifade eden, isimlendiren sonektir. 

Ana kok kendisini temsil eden ele • 
manla kayna§IDl§, ba~ vokalle ( 4) ve 
(5) numaralt fonemlerin de vokalleri 
dii§mii§, kelime (ytrtmak) §eklini al -
mt~tlr. Manas1, bir failin her hangi bir 
siije veya obje iizerinde sert bir hare
ketinin dinamik olarak vukuudur ki 
cytrtmab ta, iptidai bir anlayt§la, bOy
le izah edilebilir. 

Baskc;a cUrruti• kelimesinin - yanya
na gelen iki cr• den biri cg• olacagm1 
dii§iinerek • etimolojik §ekli §Udur: 

(1) (2) (3) (4) 
( ug + ur + ut + ig) 

(l) Ug: Hareket anlamma ana kok • 
tlir. 

(2) Ur: Bu hareketin takarriir vc te
merk' .. dini.i ifade eder. 

(3) Ut: Bu takarriir .. ve t~merkiiziin 
bir fail elile oldugunu gostenr. 

(4) tg: Kelimeyi tamamlar ve isim -
lendirir. 

Ana kok kendisinden sonra gelen ele
manla birle§erek bu elemanm vokali 
dii§mii§ ana kokiin konso~u .yanma gel
digi cr• konsonuna c;e~nlml§ ve. son 
konson da atllarak kehme c Urrutt. ol-
mu§tur. v• 

Bunu tiirkc;ede (ytrtmak) degil, an-
cak cytrtlk· sozile kar§lla§tlrabiliriz: 

(1) (2) (3) (4) 
Urruti: (ug + ur + ut + ig) 
Y1rt1k: (1k + 1r + 1t + 1k) 

Y arrk • lrrik 
Gene konsonla vokal tebadiiliine mi

sal olarak ileri siiriilen orneklerden bi.
ri de tiirkc;e cyartb ve baskc;a cirrib 
kelimeleridir. 

Halbuki etimolojik §ekiller mukaye -
se olunursa, •Y• nin ci. ye degil, an -
cak •fi• nin <Y• ye degi§tigi meydana 
<;tkar. 

(1) (2) (3) 
Yank: (ay + ar + 1k) 
irrik: (ig + ir + ik) 

Bu ac;tk mukayese meydanda durur -
ken cyartk:o kelimesinin ba§mdaki •Y• 
konsonunun cit vokaline degi§tigi nastl 
iddia edilebilir? 

Zaten, yukanda ba§ka bir vesile ile 
si.iyledigimiz gibi, boyle denilse, cyartb 
ta •Y• den sonra gelen ca• vokalinin ne 
oldugu nastl izah edilecektir? Yoksa 
oca:o da - hic;bir aiaka ve miinasebeti 
yokken - cr• ye mi tebadiil etmi§ de -
nilecektir? 

Bu analizleri daha fazla uzatmaga ha
cet gormiiyoruz. Bay Ozerin yaZISmda
ki diger misallerde cGii.ne§ • Dil• ana
lizlerinin esaslarile Uyu§mtyacak bir 
§ey yoktur. 

Bu tetkiklerden c;1karmak istedigimiz 
netice §Udur: 

Tiirk dilinin yeryiiziiniin hiitlin dil -
lerine ana kaynak oldugu iddiasmm gii
niimiizde en ileri gelir erlerinden biri de 
Profesor Yusuf Ziya Cizerdir. Ytllardan
beri bu yolda birc;ok yaz1lan gi:iziimii -
ziin i.inlindedir. Bu yiiksek sezgi ken -
disine Tiirk dilcilik tarihinde miihim bir 
yer vermi§tir. 

Yalmz kendisinin otedenberi sozle ve 
yazt ile bu yolda yaptl~ kaqlla§hrma
lar, dinliyenlerde ve okuyanlarda bir 
cyakt§hrma. hissi uyandmyordu. 

Bunun da sebebi, soz kar§tla§hrma -
larmda esash ve sarsllmaz bir metod 
tutulmast, yahut oyle bir metod dii§U -
niilmii§se bile bunun edilmemi§ olmas1 
idi. 

Bu kar§tla§tlrma sistemi de Bay Ozer 
i§te goriiliiyor ki bu kelimeler hep ay- ic;m bir nakisa diye gosterilemez. <;iin

ni unsurlardan kurulmaktad1r. Konson 
olan •Y• nin vokal olan •U• ya tebadii _ kii hemen biitiin diinya dilcileri de hep 
Iii faraziyesine hi~ bir sebeb yoktur. Bu o yolun yolcusudurlar. Profesor Yusuf 
kelimelerde •Y• ancak •§• nin yerine Ziya Ozer de biitiin bu diinya etimolog -

larmm takib ettigi yoldan yiiriimii§tiir. gelmi§tir. Bir harfin te§didi iddias1 da 
varit degildir. iki cr• den biri asll ana Ancak bugiin Tiirk dilciligi yppyeni 

1zmir (Hususi) - Almanyada itba- t1ktan sonra tekrar bir uc;u§ yapmasmi 1 - d d - · · t' ve oriJ'inal bir bulu~un oniindedir. cGii.-l kok konsonu o an •Y• en egi§IDl§ tr. ~ 
Ia!! tanzim eden daire, Alman kontro emir buyurdular. Bu yanh§hklara dii§iilmesinin sebebi, ne~ • Dil. teorisi monofonemik birpro-
dairesidir. Bu dairenin musaade ve tas - Sabiba ~ehir iizerinde giizel bir gezinti ise, kar§tla§tlrmalarda ve analizlerde totiirk dilin esaslarm1 meydana koya -
diki olmadan ne fiat anla§masJ muteber· yaparak meydana indi. Bu esnada balk cGii.ne§ _ Dilt teorisinin verimli meto • rak bu metodsuzlugu ortadan kaldtrdl. 
dir, ne de itbalat! Bun a ragmen bazi f . . ']k kadm dun a ba§ vurulmamasmdan ibarettir. insanhgm ilk insanla!,lma devresinde 
. 1 k 1 d · · · alii - tayyarenin etra m1 ~;ev1nn1~ ve 1 Ba•1 r... • 0-· cgu"ne§• mbi yegane bir totemi ifade ih-tticcar anm1z ontro auesmm m l .. R .... ,.. 

mah olmada~ muamele yaptJk!ari, netice- tayyarecimizi biiyi.ik takdirle alkl~ Jyor • Bir konson yerine bir vokal gelebile- tiyacile ilk ~tkardtgl net ana ki.ik sesini 
de ihtilaflar dogdugu ve paralanm ala- du. Bayan Sabihaya §ehir namma Tiir~- cegi yolundaki faraziyeye ornek olarak tayin etti. Bu ana kok sesinin vokal ve 

I. T' t b' k b x k 1. 1 · ·1 · .. konson degi§melerile alabildigi §ekil -mad1klan anla~J!mJ§br. Beran 1care ku•undan Neyir isminde gene IT IZ If Bay vzer bir de ~u e 1me er1 1 en sur- . b 
1
. tt' B k"k k 

· k b d d'k ' mektedir: len e 1r 1. u ana o e atl§an un • 
Odam1z, son b1r me tu un a nazan 

1 
- buket verd1', surlan, bunlarm delalet ettikleri mana-

k d . k cBu cii.mleden olarak cbastk• kelime-
kati celbetme te IT. Bayan Sab'lha erkek ve kadm Tiir • lan tesbit etti. Dilin ilk monofonemik 

b f d.. si cOSU• seklini almt~ttr ki cstkt§tkc ma-
Hamburg piyasasmda gec;.en a ta u- .. .. k da•la· · ba§langicmdan sonra, nastl istihalelerle 

b. . ku§unun uc;.ucu ve para§utc;u ar a • nastna kullantlmaktadtr.• 
§Uk fiatlar uzerinde 1raz Uzum muame· Bask'>ada costt• kelimesi cstkt§tk• rna- monosolabik, agglutinatif ve flexionnel 
lesl. olmu•tur. Berli'n Odam· 1zm teessiirle rile konu~tu. t" k k k devrelerden ge,..ti:t.ini gosterdi. Boylece • B 5 b'b o nasma geliyorsa, bunu ur c;e est • e· ,. o 
bildirdigine gore, baz1 ticaret evlerimiz, Bilahare Atatiirk ayan a 1 ayi - limesile kar§Ila§tlrmaytp ta cBasb ke- biitiin dillerin kaynak birligini sarih ve 
alivre sah§larda yeni iizum mahsuli.iniin tomobillerine alarak halkm co§kun teza- limesile mukayeseye ne liizum var? tezadstz bir sistem dahilinde izaha mu-
fiahm kum1§lard1r. Tanmmi§ firmalan - hiiratl arasmda ko§klerine avdet buyur: Tiirk'>E' cstb ve Baskc;a cosu• kelime- vaffak oldu. 
miz ise, buna pek o kadar yana§marrll~ - dular. Biiyiik Onder ak~ama dogru yem lerinin etimolojik §ekillerini alt alta Bu teori bir kere kurulduktan sonra, 
lard1r. Aralarmda 100 kilo ba§ma 1 - Celikpalas bah<;esini ~ereflendirdiler. Ve yazahm: gazetelerimizin gosterdigi candan ala -

1,5 lira fiat farki vard1r. Ahcilar, bittabi bir miiddet balk arasmda oturdular. Ata- Stk: \~~ + <;; + ~~~ ka sayesinde yedi aydanberi, bunun ii-
dii§iik fiat! tutmak istemektekv~ breket- turk bab~;eden aynhrken gene balkm co~- Osu: (og + os + ug) zerinde birc;ok tatbikler yapildt. Ayn -
lerini ona gore tanzim etme te ir er. d 1 Ak ca Ankaranm yeni bir fakiiltesinde ders-

U~Jbuki fiat meselesinde '>ok ihtiyath kun tezahiiratile ugurlan 1 ar. §am [•J Birinci ve lklnci makaleler 8 ve 'i 
'

1 ~· • d C J'k 1 t diler haziran tarihll niishalanmizdadJr. ler verildi. Yeni yeti§en genclik, TUrk 
hareket edilmesi lazJmdJr. B u hem sat!· 1y~e~m:;e!g~m~I~e~~e~I~p:.a:..::a::s:.::a:...;.Y.:e::;.:...;.· ~...,....,....,.....;~=f;;.;,;;;;;.;;;..,...,.,....,,.,._...,.....,....,."""'""""~:""!""'"'"":""'::'"";--;-~"""'"'":"""'"""""""'""""" 
cmm, hem ahcmm, hem de mlistahsilin v n n ~ n n rr ~ a tRr 0 lfi) 1m QJJ z n [b) 0 h lk 0 a lr 0 
menfaati icabJd!r. Fiat! dli§iirmek istiyen· ~ U U U ~ ~ ~J ... --.... --------~--.. 
ler, tabiidir ki, biikumetc;e meydana ~~ - ··----------...... --. , 
kanlacakt1r. 

Ribbentrop, Almanyaya 
dondi.i 

Berlin 7 (A.A.) - M. Ribbentrop, d~n 
Tempelhof tayyare karargahma gelmt§
tir. 

Davis kupaat ma~lari 
Paris 7 (A.A.) _ Davis kupasi tenis 

tnac;1: 
5 Destrencau «Frans a» 3/6. 6jl, 7 I • 

Oj6, 9/7 ile Panc;ic <<Y ugoslavyaya» 

galebe c;.almi§tiT. 
Ilk giiniin sonunda F ransa .ile X ugos

lavya hirer galibiyet kaydetm•§lerdir. 
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HEM NALINA; 
MIHINA 

AttJklar1 tohumun 
mahsulii 

Fiistindeki kanh kan~kkklar mii-
nasebetile, Georges Meyer tsnn

li bir F rans1z mubarriri bir makale 
yazmi§, adma bak1hrsa F rans1z Y a
hudisi olan muharrir, Arab milliyetper
verlerine kiZiyor, Filistinde gev~k dav· 
rand1g1 i~in lngilizlere klZiyor. 

«Musliiman ~ark, bugiinlerde kayna
§IP duruyor. Kahirede, !;lamda, Bagdad
daki milliyetperver riiesa Kral lbnissiiud 
ve Yemen lmam1 Y ahya, ayni zamanda 
ve hep beraber yeni bir siyaset takib edi
yorlar. Biitiin §arkta, geni§ bir Arab fe
derasyonu te§kilinden bahsediliyor. Bu 
federasyonun gayesi, Nil kiyilanndan 
Fuat boylanna kadar butun mlisliiman 
ki.itlelerini s1k1 surette birle§tirmek ve Av
rupahlarm vesayetinden kurtarmak ola
caktJr. Arab federasyonu heniiz tahak
kuk etmemi§tir, Lawrensle Hiiseynin ve 
F aysalm Arab ittihad1 hulyas1, hal a, ha· 
kikatten ziyade kuruntudan ibarettir; fa
kat fikir si.iratle yiiriiyor ve Avrupadaki 
badiseler 1918 de ilk tecriibelerini yapml§ 
olan baz1 ecnebi ni.ifuzlan da buna yar· 
d1m ediyor.» 

Muharrir, Filistinde gosterilecek zahn 
Kahireden Bagdada ve Hindistana ka· 
dar aksi tesirleri goriilecegini soyledikten 
sonra, lngiltereye §iddet tavsiye ediyor. 

Bugii.n bir Arab federasyonu halinde, 
bir araya gelmelerinden korkulan biiti.in 
Suriye, Filistm, lrak, Maveraierden, Hi
caz, Asir, Yemen Arabian Tiirkiyenin 
idaresinde iken onlann milliyetperverli
gini koriikliyen, istilklale te§vik ve hatta 
Tiirkiyeye kar§l binbir vastta ile isyana 
sevkeden ve bu maksadla c;il ~I altmlar 
haTCiyanlann bugiinkii tela§ma bak1p ta 
kahkahalarla gulmemek kabil degildir. 
Gafiller, attJk!an tohumun verdigi mah· 
sui kar§Ismda hayret ve endi§e duyuyor· 
lar. Milliyet ve istiklal duygulanm o ka· 
dar k1§k1rthklan Arablann Turk idare· 
sinden kurtulduktan sonra, ilelebed, ken· 
di boyunduruklan altmda m1 ya§Jyacagt• 
m samyorlard1? 

0 zaman, Tiirklere kar§I tahrik ettik
leri Arabian, §imdi de ba~kalan onlara 
kar~1 ki§kuhyor. Avrupada bir harb ~~
kmca, biitlin bu Arab memleketleri Av· 
rupo. veso.yeti donilen 0 comiinz:ecili21 sii· 
piiriip atrnaga c;ah§acaklard1r ve bu Arab 
federasyonu Bagdaddan yalmz Kahire
ye kadar degil; Arab kumandam T ankm 
Avrupaya gec;.tigi Cebelitank Bogazma 
kadar uzanacaktJr. Asya ve Afrika ktt
alarmda Arab ki.itlelerini miitemacliyen 
slimi.irenler, bunu §imdiden not defterle
rine yazmahd1rlar. 

lktisadT evlenmeler 
G azetelerin yazd1gma gore Galatasa-

rayh genclerden futbolcu Salahad
din, yuksek atlayJcl Haydar ve kaleci 
Avni zengin ecnebi kizlarile evlenecekler· 
mi§ I Bu sporcu genclerimizi beg en en 
Tiirk k1zlan varsa, onlann miiteessir o
lacaklan tabi.i ise de, zengin gelinler 
memlekete para getireceklerine gore, bu 
izdivaclan milli ikhsad bak1mmdan ho~ 
gonnek laZim gelecek I Malum ya §imdi, 
diinyay1 ekonomi dondiiriiyor. 

Fos Viyenna 
Biiyiik reklamlarla gelen A~sturya 

profesyonel ligi ikincisi me§hur Forst· 
Viyenna tak1m1, lzmir muhtelitinin ener· 
jik ve ate§li bir oyunu ka~IS!nda evvelki 
giin 4-1 yenildi. Diin de, bilhassa, mu
bacim hath fena te~ki! edilmi§ olan zap£ 
bir istanbul muhteliti kar§Ismda, maglu· 
biyetten kendini zor kurtard1. Daha iyi 
te§kil edilmi§ bir Istanbul mubteliti de bu 
Viyana takimmt lzmir takum gibi glizd· 
ce temizliyebilirdi. Diinku zay1f 1stanbul 
tak1m1 kar§Ismdaki oyunundan sonra mi· 
sa fir tak1ma Forst - Viyenna yerine F os 
Viyenna ismi daha yara§Jyor; c;iinkii, 
bakikaten fos <;Ikh. 

dilinin biitiin kiiltiir diinyas1 dillerine 
kok salmi§ bir dil oldugunu, yalrnz bel
lemekle kalmad1, bizzat kontrol edebi • 
lecek, bizzat yeni mukayeseler yapabi
lecek vasttalarla tec;hiz edildi. 

Bu vaziyette Bay Ozer gibi profesor 
ve miitehasstslanm1zdan beklenen §ey, 
yeni TUrk dil ekoliiniin varh~ndan te
gafiil ederek, eski kan§tk, miiphem, 
muglak soz kar§tla§hrmalarmda devam 
etmek degil, teorinin esaslan iizerinde 
fikir yormak, bunlarda geni§ bilgisini 
tatmin edemiyen tereddiid noktalar1 
varsa onlan ortaya ~1kararak hakikatin 
tam tezahiiriine yol ac;makhr. 

Kurultay kaptlarma yakla§hgtmtz §U 
s1rada biitiin dilcilerimizden fikirlerini 
yeni Turk dil teorisi iizerinde teksif e
derek onun tamamlanmast, mUkemmel
le§tirilmesi ve diinyaya kar§t miidafaas1 
vasttalanm aramalanm bekleriz. 

I. N. DILMEN 



I KU~Uk ~ Hlklye Dort kocalt J 
Bir eylul sabah1 idi. Si§rnan Rou, ~a

fakla beraber yataktan kalkrni§, ~Ikm1m 
baghyor, bir haftadanberi birlikte ya§adi
gl komlircli Borni§in kuliibesinden ~1k1p 
gitmege haz1rlamyordu. Komiircii dii§iin· 
celi, dalgm baki~larla onu seyrediyordu. 
Birdenbire: 

- Ban a bak be Roza! dedi. 
Aglr agiT, kelimeleri tartarak soylii • 

yordu. Roza ba§lnt kaldtrdJ. Oteki de • 
vam etti: 

- Roza be! Seninle evlensek nas!l o· 
lur? 

- Alay rn1 ediyorsun? 
- Hay1r. Sen istersen ben evlenirim. 
Roza onun ciddi soyledigini anlad1 ve 

§a~h. Erkegin ne demek istedigini anh • 
yam1yordu. hte boyle pekala ya~ay1p gi
diyorlardi. Degi§tirmege ne liizum vard1 
sanki? F akat reddetmegi de liizumsuz 
gordii. 

- Neye yanyacak evlenmek? diye 
sordu. 

Bir miiddet sustular. Sonra Roza, bir 
daha sefere kadar dii~iinecegini soyledi ve 
yarahlahberi, ic;ine, dogan giine§in I~Ik
larl si.itiilmemi~ olan ormanm ye~il go! -
gesi altmda, sabah sislerine dald1, tabiatin 
kuru yapraklardan dokudugu hahlara ba
sa Sasa, daha uzaktaki komiirciiniin ku
li.ibesine dogru yolland1. 

Roza, uzun zamandanberi, bu koca 
ormandaki dart komiirciiniin dordile be
raber yas1yordu. Adma Si§man Roza 
derlerdi. Bir mart sabah1 bir irmak kena
nnda bulunmu~. cemiyetin himayesinde 
biiyiimii~. c;ah§acak ya§a geldigi zaman 
bir iki c;iftlikte hizmetc;ilik, daha sonra 
~ehirde bir kahvede garsonluk etmi~. ni
hayet gene koye di:inmii§, pek sevdigi bu 
ormanda, arada tam~hgl bu dart komiir
cii ile ya~amaga ba§lami§h. 

Hayahm t1kmna koymu§, saat gibi 
muntazam i§letiyordu. Her cumartesi sa
bah!, bir hafta beraber ya§ad1g1 komiircii
den aynhr. oteki komi.irciiniin kuliibesine 
dogru yo Ia diiziil iir, sam an rengi sac;! an 
yemenisinin altmda Simsih sanl1, mavi 
gozleri dli~iince ve zeka ifadesinden 
mahrum, ileriye dogru bakarak sakin, 
kuvvetli adimlarla yiirlir giderdi. Y anak
lan, ki§m sert ri.izgarlarile kiZarmiyacak 
kadar pembe, ayaklan yerdeki ~amurlar· 
dan miiteessir olmiyacak kadar kuvvetli, 
vi.icudii, flrtmah yaz giinleri gokten sel 
Q'ihi in.-n tuf~no.•a. :yo.~n"lutlo.,ct. o.lJumJya-

cak kadar dayamkh idi. 

lki kullibe arasmdaki yolun uzunlugu· 
na gore, o glinkii nobet sahibinin kuliibe
sine azc;ok gee; vanr ve bir hafta mliddet
le oraya yerle~irdi. Si~man Roza o kulii
bede gec;irdigi bir hafta zarfmda siler, 
siipi.irlir, yemek pi§irir, erkegin anlathgi 
masallan dinler, pJrtllanm tamir ederdi. 

Si§man Roza, hafta ba§mda kuliibeye 
son bir c;ekidiizen verdikten sonra c;orabi
mn koncuna siki~hrdJgJ birkac; frankla 
yola <;Ikard!. 0 gUn aynldigl erkek, sebe
bini pek te anlamadan, ic;inde bir s1kmtJ 
duvar, bulu~mak iizere kuliibesine gittigi 
erkek, onun gelecegini bildigi i~in i§ten 
erken doner, lie; haftada su gi:irmiven yii
ziinii y1kamaga yeltenirdi. F akat Sisman 
Roza, bu dart erkek arasmda hie; bir fark 
gozetmezdi. Hepsi ayn ayn onun koca -
siydi, ve bazan, sanki dordii bir arada 
bir tek viicudmii§ gibi hepsini birden dii
§iindiigii de olurdu. 

Evlenme teklifini hayretle kar§IIadigi 
Borni~ten aynldtktan sonra, bermutad, 
hirer hafta oteki kocalannda kalmi~ bi
rinin fazlaca y1pranan esvablanm y~ma· 
ml~, otekinin yaralanan dizini sarmi§, i.i
~~nciis~niin yem ogrendigi bir ~arklyl 
dinlemi§ ve dordiincii hafta avdet ettigi 
zaman, komiirciiniin ikinci defa yaphgl 
teklife «peki» demi§ti. 

Adam memnun oldu. ,Si§man Rozay1 
ciddi ve intizamh buluyordu. F azla ola
rak birikmi~ paras! da vard1. Yam ad an, 
sokiik dikmekten anhyor, miikemmel ~or-
ba pi~iriyordu. Biitiin bunlann fevkinde, 

tP"ece 
«Cumhuriyel» in zabrta romam: 73 

Yazan: Charles de Richter 
Cedric Lacy ba§mi kaldirdi. Ostkat

ta bir ayak sesi i§itir gibi olmu§tu. Bir 
saniye dinledi, sonra yanh§ i§ittigine e • 
min, gozlerini yaz1 masasm1 dolduran 
kag1dlara ~evirdi ve i§ine devam etti. 

Vakit, takriben geceyariSlydi ve, iki 
defa faciaya sahne clan bu konakta her 
§eyin uykuya dalmi§ olmas1 lazimdi. 

Cedric Lacy, bur ada, Sir Walter 
Stanleyin kiitiibhanesinde yapyalmzd1. 
Miistesna vaziyetinden istifade ederek 

• ara§hrmalanm ileri gotiirmek istemi§h. 
Bu y1gmlarla kag1dm, vesikanm, defterin 
arasmda, kendisine ipucu verecek, bu 
korkunc hadiseyi bir par~a aydmlatacak 
bir iki vak' aya nasi) olsa tesadiif edecegi
ni umuyordu. 

Ostkatta hizmetc;iler uykudayd1 ve 
tam kiitubhanenin iistiine tesadiif eden o-

kadmi, oteki komiirciilerin elinden almi§ 
olmak, onu kendine hasretmek zevki var· 
dt. Rozanm kag1dlan boynunda as1h du
ran torbasmm i~indeydi, komiirciini.in 
kagtdlan da kuliibenin bir ko§esinde, bo
ru gibi yuvarlak bir teneke mahfazada 
duruyordu. Onun ic;in evlenme muamele
leri kolay oldu. 

Evlendikleri giin gene bir cumarte-
siydi. Kuliibeye birlikte geldiler ve Ro -
za her zamanki gibi i§e koyuldu. Borni§, 
diigiin hediyesi olarak ona ye§il pazenden 
bir entari almJ§, parmagma da iri bir 
halka takmi§ti. 

Aradan bir hafta ge~ti. Borni§ mem -
nundu. Her zamanki gibi az lakJrd1 edi
yor, fakat bazan ic;inden k1k1r k1k1r glile
cegi geliyordu. 

Cumartesi sabah1 uykudan uyand1g1 
zaman Rozamn, ayakta, ~tktmm bagla -
makla me~gul oldugunu gordii, hayretle 
sordu: 

- Ne yap1yorsun~ 
- Haztrlamyorurn. Bugiin cumartesi 

bilmiyor musun ~ 
Komiircii, ahk ahk onun yiiziine bak

tJ, sonra: 

- Divane misin yahu? dedi, evlendi
gimizi unuttun mu ~ Eskisi gibi o mende
burlara m1 gideceksin? 

Roza ba~m1 kaldudJ, sa kin bir tavula: 
- Nic;in gitmiyecekmi§im, dedi. Sen 

bana evlenelim dedin. Ben de peki de -
dim. Hep seninle otururum demedim ya .. 

- Simdi sayluyorum oyleyse, hep be-
nimle oturacaksm. 

- Nastl olur? Otekiler ne yapar son
ra? Olamaz. Ne zamandu beraber ya§l· 
yorum, bensiz yapamazlar. Hem bu yap
hgm giinahtu. Sade kendini degil, bir 
parc;a da onlan dii~iin ... 

Roza, ~Ikm1 elinde, ayakta duruyor; 
komiircii, kapmm online dikilmi§, onun 
di§an <;Ikmasma manj oJuyordu. 

- Hay1r, gitmiyeceksin diyorum sa -
na! Ben seni nikah ettim, benimsin ar -
tlk! 

0, bu haks1zhga hayret ediyor, dedi -
ginden di:inmemege azmettigini gosteren 
fiitursuz, sa kin bir tavnla: 

- Gidecegim, ?iyordu. AI, yiiziigii 
sana birakiyorum. Oc; hafta sonra, geldi
gim zaman almm. 

Yiiziigii parmagmdan c;Ikardi, Borni
>e ULdtU; sonra, onun hAl:\ yumu§amadl-
gml gorerek ilave etti: 

- Hem bana bak, eger ben gitmiye
cek olursam, otekiler gelip seni oldiiriir
ler. Haydi, kapmm oniinden c;ekil. B1rak 
ta !!'ideyim. 

Komiircii, yumrugunu kald1rdJ; fakat 
Roza sakin ve metin, gerilemedi, gozle
rini bile indirmedi, sadece: 

- Seni boyle zannetmezdim, dedi. 

Borni~. kaldirdigl yumrugu, gev~ek 
ge~vek yanma sahvermi~ti. Otekilerden 
daha kuvvetli olduguna emin degildi. 
Kendisinden oc almaga kalki~acaklann
dan korkuyordu. Bu korku ile beraber, 
ic;ine ba~ka bir endi~e daha girdi. Roza
mn bir daha gelmemesi ihtimalini dii§iin
dii. Kapmm oniinden c;ekildi ve kadma 
yo] verdi. 

Si~man Roza, her zamanki sakin ve 
fiitursuz yiiriiyii~ile orrnamn lo~luklarma 
daldJ, nobetteki kocasmm kuliibesine 
dogru yiiriidii. 

l;eviren: 
HAMDI VAROCLU 

Almanca ogrenmek 
iatiyenlere 

Frans1zca konu~an gene bir Alman fel
sefe ve edebiyat profesorii ALMANCA 
ve ingilizce dersleri vermektedir. Ba -
kalorya imtihanma hususi surette ha • 
zular. Kat'i ve seri tedris metodu. Fiat 
mutedildir. 

Gazetcmiz vas1tasile profesor M. M. 
adresine miiracaat. 

dada, Lady Morganem cenazesi duru -
yordu. ingiliz adeti mucibince, cenaze -
nin ba~mda hie; kimse beklemiyordu. 0 
kadm da, on be~ sene kadar evvel yap1 -
Ian hatay1 -bilerek- hayatile odemi~ti. 

Evin ic;inde uyamk olarak Cedric La
cyden ba~ka kimse yoktu. Onun etrafim 
ku~atan siikutta, elim bir~ey vardi. 

Y agmur yagmaga ba~lamJ§h. Dt§aTI -
da, tslak caddeden gec;en taksiler, teker -
leklerinin gliriiltiisiini.i kmyor gibiydiler. 
Esasen, caddenin faaliyeti azalm1~ ola
cak ki, aradamada bir iki klaksondan 
ba$ka bir giiriiltii i§Itilmiyordu. 

Cedric Lacy yaz1 masasmm gozlerini 
aGmi~, ic;indekileri halmm iistiine bo§alt
rnJ§h. F akat, kag1dlarm hepsini okudugu 
halde, heniiz i§e yanyacak bir~ey ogrene
memi~ti. Bu kag1dlann c;ogu dost, ahbab 
mektublan, davetivelerden ibaretti. Bii
tiin bunlar, sanki Sir Walter, muayyen 
tarihlerde, biitiin kag1dlanm muntazaman 
imha edermi$ gibi, yeni, birkac; ay evvelki 
tarihi ta~Iyordu. 

Resml vesaik bulmak, ve bilhassa, i~i-

CUMHURiYE'l 

BakimSIZ bir kasaba 

Bey,ehir halk1 Belediye
den ,ikayet ediyor 

Bey§ehir (Hususi) - Ba§I beyaz sa
nkh ve dumanh Anamaz daglannm kar
§Jsmda ufuksuz ye§il sularm ve susuz 
mtm eteginde engin bir ovaya bakan 
Konya vilayetinin bu bi.iyiik kazas1 bi.i -
yiik bir transit merkezi oldugu halde c;ok 
bakimSJZdir. 

Burasmm en biiyiik derdi susuzlukla 
l§IkSJZhkhr. Gazetede ba§ka kasaba ve 
§ehirlerde bu yoldaki c;ah§malan okuyup 
g1pta ve hasedle yese kap1hyoruz. 

Kasabaya iic; kilometre gibi ~ok yakm 
bir yerde ic;mege yarar bir <;emc;em suyu 
vard1r. Bu su iizerinde lie; senedenberi ge
tirmek masdannm biitiin s1ygalan tasrif 
edilmektedir. 

Kiic;iik bir emekle kasabaya getirile -
bilecek bu suyun her§eyi hazJrlanmi§, bo
rular gelmi§, bunlann do§enmeleri I~m 
hendekler a<;Jlmi§ ve dart bin kiisur lira· 
hk masraf paras! da bankaya yatmlmi§· 
tlr. Biitiin bunlar ham olduktan sonra 
neden beklenildigi sualine verilecek ce -
vabm ne olacagm1 herkes gibi Bey§ehir • 
liler de merak etmektedirler. 

Halk, i9inde birc;ok nevi basilleri, mik
roblan ve sitmayt barmd1ran gol suyile 
ihtiyactm gidermektedir. KI§tn §iddetin
den go\ bazan buz tutunca kasaba halk1 
buzu k1rarak yartbeline kadar buraya gi
rip suyunu almakta devam i~in birc;ok a
Cl me§akkatlere katlanmaktadir. 

Kasaba her ak~am bir alii sessizligi ve 
ruhsuzlugu i~inde sanki tayyarelerin ge· 
ce hiicumlanna kar§I maskelenmi; gibi 
isli ve adi petrol lambalanmn l§Jgile u -
yuyor. 

Belediyenin bir an evvel faaliyete ge
c;:ip bu iki miibrem ihtiyacl gidermesi mu
hakkak lazirndJr. 

Golde boguldu 
Konya (Hususi) - Tat koyiinden 

Kadir, Hakh Bekir admda ii~ ~ocuk 
Sille yolunda yagmur sulanmn yaphg1 
bir gale y1kanmak ic;in girmi§ler bunlar -
dan ileriye giden Bekir ~amura sapla -
narak bogulmu§tur. 

Aleni tetekkiir 
Mlizmin apandisit hastahgma duc;ar 

olarak tehlikeli ve mtihim krizler ge -
c;iren oglum Halide, apandisiti yap1~1k 
vc kan§Jk oldugu halde biiylik bil:. ih
tlmamla Vt! muvaffakiyetle ameliyat 
yaparak kendisini bu derdden kurta -
ran gene ve c;ok k1ymetli operatorleri • 
mizden Bay Kazun !smail Giirkana ve 
hastalarma seyyanen bir valide §efkati 
gosteren cok temiz ve adeta samimi bir 
aile ocag; ve hakiki bir §ifa yurdu olan 
Te§vikiye Saghk Evi sahlbi doktor Bay 
!brahime ve asistanlarma ve her · an 
hastalarmm imdadma ko§an hastaba -
kiCl hem§irelere alenen te§ekkiirlerimi 
sunanm. 

A. Nureddin Molvali 

Suadiye Plaja Sinemasanda 
Bugiinden itibaren 

Y ARALI KU=$= 

TA SiM BAHOESiNDE ... 

KA AMBA 
ve diger 16 muhtelif 

eglenceli numaralar 

6 SM RT BOY'S 
Viyana cazmm ittirakile 

hergiin saat 18 de 

MATiNE DANSANT 
Her ak,am saat 22 de 

GALA MU OMERELERi 

ni muntazam tutmak merakmda olan in
sanlarm giindelik hareketlerini tesbit et
tikleri neviden bir ceb defteri ele gec;ir -
mek iimidinde olan Lacy, sukutu hayale 
ugraml$h. Y a Sir Walter Stanley hic;bir 
zaman boyle bir defter tutmam1~h, yahud 
da, bu defterleri, daha emin bir yere, me
sela kasasma saklami§h, ki bu da pek 
muhtemel bir~eydi. 

Cedric Lacy, kiiti.ibhanenin perdele -
rinden birinin arkasmda sakh bulunan 
c;elik kasaya dogru bakhg1 mada, birden
bire durakladi. Biraz evvel i~ittigi giiriil
tiiyli tekrar duymu~tu. Dinledi; once bu
nu bir vehimden ibaret zannetti, fakat 
biraz sonra, gliriiltiiniin gerc;ekten mevcud 
olduguna ~iiphesi kalmad1. T a van dan ge
len ses, bir di:i$eme tahtasJ gJcirhsi idi. 
Lady Morgane Stanleyin cenaze odasm
da birisi vard1. 

Oturdugu koltugu gictrdatmamaga 
gayret ederek yerinden kalkh ve ayakla
nmn ucuna basa basa yiiriidii, yaz1 odasi· 
mn k,.ISJm ac;tJ, hie; pihrdi etmeden yu

kan kata kadar <;Ikh, elini kapmm tok -

Umraniye koyiindeki tnkdab abidesi a~ddt 

( Bu ak,amki progra; 
iSTANBUL: 
18 haflf musiki (plak) - 19 haberlet 

19,15 muhtelif plii.klar • 19,30 Hava 1{11 
rumu namma konferans: Tayyareci ~If 
KJZ!lkanad tarafmdan • 20 halk musi!d 
!l (plak) • 20,30 stiidyo orkestralart - 21 
son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu AjaJlSlll' 
gazetelere mahsus havadis servisl verlll 
cektlr. 

viYANA: 
18,25 gramofon - 18,55 karl!;ak yaylll 

1,9,40 lnglllzce ders • 20,05 haberler, hJ~ 
raporu - 20,15 kan~1k yaym • 21,15 muslid 
23,05 haberler - 23,15 ~ark1lar ve musi!d 
24,15 kitablara dair • 24,45 dans musik!Sl· 

BERLiN: 

Umraniye koyiinde yaptlan lnkrlab ve Atatiirh abideai 
artlr, mera•iminde bulunanlar 

18,35 konuemalar - 20,20 gitara kon.SI' 
r1 - 20,50 gUnUn akislerl - 21,05 haber!er 
21 ,15 kart§Ik YRYln • 22,15 orkestra yay!Jll 
23,05 hava raporu, spar, ha.vadis - 23,35 gt 
ce yaym1. 

tnkllabimJzJ koyltiye tamtmak ve ge
lecek nesillere bu mes'ud giinlerin bir 
hahras1m b1rakmak maksadile her koy
de bir abide dikilmesi ic;in Uskiidar kay
makamhgl tarafmdan verilen bir karar 
iizerine iki hafta evvel Alemdar koytin
de bir biistiin a(_;Ih§ toreni yapllmJ§h. 

Diin de Uskiidar kaza kaymakarnhgl 
hududuna dahil koylerden c:;aml!cada 
Umraniye halk1 tarafmdan yaptmlan a
bidenin a~Ihf,i merasimi icra edilmi~tir. 

Koy muhtarmm davet ettigi misafir -
ler sabahleyin saat 9 da haz1rlanan ve
saitle Umraniye koyiine gitmi§lerdir. 
Koyiin ba§lagJ.Cmdan itibaren her yer 
bayraklar ve dallarla siislenmiii ve a -
bidenin bulundugu rneydanm ba§lan • 
gtcma da Atatlirklin vecizelerile bezen
mi§ temiz k1r 9i~eklerinden giizel bir 

tak kurulmu§tu. 
Koylin . ic;lerinde bir de kadm azasi 

bulunan - ihtiyar heyeti ve ki:iyliiler mi
safirlerini ayn ayr1 kar§Ihyarak hatlr
lartm sormU§ ve ki:iylerini gezdirmi§ -
lerdir. 

Ba§ta Uskiidar kaymakam1 Lutfi, tJs
kiidar Parti ba~kam ~efik, <;ocuk Esir
geme kurumundan eczac1 Celal, $ehir 
Meclisi azasmdan Makbule Esad, Ka -
mil, General Esad, Ticaret Odasmdan 

Gani, Uskiidar Parti iiyesinden KaZLm 
ve KlSlkh nahiye mlidlirli ~iikrli ve sa
ir zevat olmak iizere merkezden, yakm 
ve uzak biitiin koylerden gelenlerle 
meycJanm etrafmda kadmll erkekli be~ 
yiiz ki§i toplanm1~tl. 

Merasim, U skiidar Halkevi banda -
sunun c;ald1gt istiklal mar9ile ba§lan 

lnl§tlr. 

Tevfik bir nutuk soyliyerek gelenlere 
te§ekkiir ettikten sonra bu kara giin -
leri bir hamlede aydmlatan Ttirk kay -
liisiiniin ve milletinin hayahm yeni ba§· 
tan yaratan Atati.lrktiir, diyerek bu 
muazzez ba§m, ba§Imlzda ebediyen pa
yidar olmas1m dilemi§ ve cya§asm Cum
huriyet, ya~asm Atatiirk. ciimlelerile 
soziinii bitirmi§tir. 

Bundan sonra, koyiin ilk kadm azas1 
Ay§e klirsiiye gelerek her Turk koylii 
kadmma has bir ~eviklik ve azimle gii -
zel ve oz tiirk9e bir hitabede bulunrnu§ 
ve Cumhuriyet koyliilerinin kadm, er
kek farkt tammtyarak, Atatlirk ve va -
tan ugruna sevgi ve imanla c;ah§hklarl
m ve onun her emrine tek bir viicud gi
bi ko§acaklanm soylemi§tir. 

Koylii hatiblerden sonra Kaymakam 
Lutfi bir nutuk soylemi§ ve Atatiirkiin 

BUDAPEeTE: 
19,20 ~an kon.serl - 19,50 konu§ma, ,,r 

kilar • 20,35 piyes • 21,25 haberler - 22.~ 
konser - 24,05 roportaj - 1,05 son habet· 

BUKRE§: 
18,05 konser - 19,05 havadis • 19,20 ko!) 

ser - 20,30 §an konseri - 21,10 konferar.l 
askeri musiki - 22,35 haberler, koro ko11 
seri - 23,26 gece konseri, almanca, fra~ 
sizca yaym - 24 haberler • 24,05 konser. 

LONDRA: 
20,05 kart§Ik haberler _ 21 opera yay! • 

m - 22,10 dans muslkisi - 22,50 muslkl 
23,25 havadls - 23 ,35 dans muslklsl - 24,S: 
havadls - 24,45 musik!. 

PARiS [P. T. T.]: 
18,35 konu~malar, orkestra konserl h~· 

vadls - 20,25 mecmualara dalr, konuima • 
lar - 20,40 konser, edebiyat, harici habet' 
ler • 21,25 ~ark1lar, komedi, havadis. 

ROMA: 
18,20 dans muslklsl • 19,30 yabanc1 dll 

lerde yaym ve haberler - 20,50 Yunan!s ' 
tan i~<ln yaym - 21,20 havadis, konser, k"' 
nu~ma - 23,05 kan$Ik yaym. _, 

- =--
Milli Miicadele Sava§ml nas1l yaptigm1, N b 
mmeti nas11 kurtard1gm1 anlatarak sal- 0 et~i Eczaneler 
tanat devrinde halkm ve zavalh koy _ dl:u gece nobetQi olan eczaneler ~unlar • 

liiniln 9ektigi 1shrabh giinlerle Cum - istanbul clhetlndekller: 
huriyet devrinin iyiliklerini mukayese Ak.sarayda (Etem Pertevl, Alemdarrl' 
ederek Cumhuriyetin feyizlerini hirer, (Esad)' Baklrkoyde (Hila!) • BeyazJdd~ 

(Belklsl, Emlnoniinde (Salih Necatl), :Fe· 
hirer saymi§ ve §iddetle alkt§lanan nut- nerde (Emllyadll, Karagiimriikte csuadl 
kundan sonra kordelaYJ keserek abideyi KiiQiikpazarda !Hasan HulfisJ), Samatya. ' 
a~"'rnl~hr. da !Teofllosl, §ehr!lmlnlnde (Naz1m), f?el"~' 

.. ~ zadeba§mda (Hamdll. 
Abideye civar ki:iylerden gelen 7 c;e- Beyo~lu cihetindekller; 

lenk konulmU§ ve bu s1rada ktiy mualli- Galatada (Merkez), Haskoyde (Yen! 
mi de birkac; sozle koyliiniin bu sevincli Tiirkiye)' Kaslmpa§ada (Turan), Sanyer' 

de (Al;af), §!§!ide (Merkezl, Takslmat 
giinilnde duydugu hissiyata terciiman (Matkovi~<), CKemal RebtiD. 
olmlli~tur. Bundan sonra mektebli ktiylii Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
c;ocuklan ate~li manzumeler okumu:;; - Buyiikada?a <lillnasil, Heybelide (Ta ' 
lardlr. na~), Kad1koy, Pa~ryolunda. ~Rifatl. }Aao 

d!lda (Sthhatl, Uskildar Qar~IIioyun1a. 

Merasimden sonra misafirler, haz1rla- !!I!!!It!!!t!!!ih"""a~d.;.;l·--!""""!""""!""""~~~~~~~~ 
nan biifede izaz edilmi~lerdir. - - ~=--

On be§ giin sonra Sultanc;iftligi civa- Fakir haatalara paras1z 
Bundan sonra ki:iyiin gene muhtar1 rmda 3 tincti abide a~llacakhr. bakacak doktorlarlmlz 

Beyoglu Halkevinden: Evlmizln sosyal 
yardtm §Ubesl Uyelerlnden adlan ve lhtl• 
sas!ar1 a~a~tda yaz1h heklmler, baktm kart' 
larile gldecek ihtiyac!J taklr hastalara pa.• 
rasJZ bakacaklardtr, 

lpek~i Karde,Ier firketinin eo eski miiessisi ve miidiirlerinden 
CEVDET, F AHtR, tHSAN tPEKGt'nin babast, Kani, Rifat, 
Avni lpek~i'nin agabeyisi, Hamaratzade Mehmed Nedim, Va • 
hid lpek~i'nin kayinpederi 52 sene evvel Selanikte FEYZtYE 
«~imdiki l~IK Lisesi» ni tesis edenlerden ve bu mektebin ya • 
famasma ve tealisine cansiparane ~ahftp memlekete binlerce 
miinevver yetiftiren, Feyziye Mektebleri Cemiyeti idare heyeti 
reisi, memleketimizin en eski ve maruf tiiccarlarmdan: 

tPEKc;t ISMAIL 
vefat etmi,tir. 

Cenazesi bugiin saat 12 de Ni,anta,mda Valikonagt cadde -
sinde Kuyumcuirfan sokagmda 8 numarah evinden kaldmla· 
eak ve T etvikiye camisinde namaz1 kthnarak aile kabristamna 
defnedilecektir . 

I~IK L~se i Direktorliigiinden: 
Lisemizin 52 ytlhk hayahm lemin eden, yatama ve ilerlemesi i~in 

~ahtan, Miieuis tPEKc;t ISMAiL vefat etmittir. 
Bugiin saat 12 kaldmlacak olan cenazesine ittirak i~in lisemiz ta

lebe ve mezunlarmm mektebde bulunmalarm1 dilerim. 

FEYZiYE Mektebleri Cemiyetinden: 
Cemiyetimizin miiessis ve reisi IPEKc;t ISMAIL vefat etmittir. 

Kendisine karfl olan son borcumuzu yapmak i~in biitiin azayt bu -
giin saat 12 de Valikonag1 caddesinde Kuyumcuirfan sokagmdaki 
evinden kaldmlacak olan cenazeye ittirake davet ederiz. 

Bak1m kartlan Evimlz Direktorliigiindell 
verlllr. 

Ibrahim Hanif Denker lQ hastahklarl, 
Nihad Sezal kadln ve cerrahi hastahklar. 
Cafer Tayyar kadm ve dogum, proresor 
Bahaeddln Lu.tfi bobrek, mesane, idrat 
yollart, Fuad Hamid Bayer bobrek, mesa• 
ne, ldrar yollan, Muammer Nurl bobrek, 
mesane, idrar yollan, ismall Kenan ziih • 
revi hasta!Jklar, profesor Fahreddln Ke • 
rim ruhi ve asabi hastahklar, f;!evket Hiis
ni.i kulak, burun, bogaz, Nac! Siimersan ~o
cu.k hastahklarJ, Mezbur i~< hastahklart. 
Psalt! dl§ hastaliklan, Nlhad Iffet di~ has· 
tahklan, Vahram Ekmek~<l di!i hastallk· 
larl. 

Te,ekkiir 
Kolordu muhasebeciliginden miite ~ 

kaid ve Aksaray Muradpa~a mahallesi 
rniimessili ve KlZllay Ocak ba~kanl 
merhum Bay Halil Hulusinin cenaze • 
sinde bulunarak teessilriimiize i§tirak 
~den KIZl.lay Horhor semt Ocag1 ile K1Z 
Ogretmen okuluna, gerek telgraf ve 
mektubla taziyette ve gerekse bizzat 
cenaze merasiminde bulunan ehibba ve 
akrabalanm1za ayn ayt1 te~ekkilre te· 
essliriimiiz mani oldugundan te~eldtli • 
riimiizlin gazetenizle iblagm1 dileriz. 

Merhumun ailesi ve 
evladlan 

magma koydu ve durdu. 
Simdi kulagm1 kap1ya dayam1~ dinli

yor, c;ok fazla gerilen sinirlerinin tesirile 
aldanmt§ olup olmadJgmJ di.i~i.inliyordu. 
Tam o esnada, kulagma, ac;1k ac;1k bir ne
fes sesi geldi. 

11konce cevab alamad1. Elini duvara Arkasmda, Sir Walter Stanleyin Ma· 

Hurafeye inamr bir adam degildi. Ka
pmm tokmagml yava~c;a c;evirdi, kap1y1 
ac;h ve bir ad1m ileriledi. Once bir&ey go
remedi. Cenazenin durdugu oda karan -
hklara gomiilii idi ve kanadlan kapah 
duran pencerelerde kahn, kadife perdeler 
vard1. 

F akat, biraz sonra, gozleri karanhga 
ah~mca, odamn nihayetine dogru, karyo
lamn ba~ucunda, kirntldamadan duran 
bir insan $ekli goriir gibi oldu. Sekli da
ha iyi sec;mege <;ah$arak golgenin hare -
ket etml'sini bekliyerek oldugu yerden 
aynlmadi. F akat bu intizar haddinden 
fazla uzad1g1 ic;in, nihayet seslenmege 
karar verdi ve siikutun ortasmda garib 
bir akisle c;mhyan sesini yiikselterek: 

- Kimdir o ~ Burada ne anyorsu -
nuz? diye sordu. 

dogru uzatarak, J~Igl yakmaga te&ebbiis raisdeki takibinde giydigi ayni ye&il rob, 
etti~i esnad~ go\genin kimildadigim ve ba~mda, iki klzll bukleyi meydanda bt• 
kendisine dogru bir ad 1m atbgm1 gordii. rakan ayni kiic;iik &apka vard1. F akat yii· 

Ayni zamanda da bir ses i§itildi .. Fa- zii solgundu ve gozlerinde bir yorgunluk 
~~t. ?u ses o kadar hafifti ki, bellibelirsiz alameti vard1. 
1~ 1 hhyordu. Buna ragmen Cedric Lacy I "· -· I" b II' d" G'" k kl k · h'b' · ' t- .-- 1g1 e IY 1. oz apa an 1zar• 
sesm sa 1 ID! t d .. • · h I h I _ am I ve vure~I JZ 1 IZ 1 m1~h, dudaklannm titremesi. h1.;kmklan• 
<;arpmag;a ba&ladi. Sesin sahibi: nl zaptetmek ic;in kendini zorladJgmJ gas• 

- Ak~amlar hayrolsun Cedric, diyor- teriyordu. 

du, beni beklemivordunuz degi] mi ~ Oda birdenbire aydmlamnca ellerile 

Kar~Ismdaki Thaisa Strafforddud. yiizlinii ortmii~tii. fakat ~imdi, karyola .. 

Lacy, evvela girtlagi sJkthyorrnu§ gibi nm ba~ucunda ayakta hareketsiz duruyor, 

bir tazyik hissetti ve son derece ~a~ud1. Cedric Lacyye bak1yordu. Cedric Lac)' 

Duvara dayanmaga mecbur oldu. Maa - durdu. Daha ileri gitmegi imkans1z gibi 

mafih, bi.itiin iradesini toplad1, zafm1 yen- goriiyordu. Cenaze, ortayerde bir mania 

mege muvaffak oldu ve elektrik diigmesi- te&kil ediyordu. 

ni c;evirerek gene k1za dogru bir adn11 at- Bir kelime soylemeden Thaisa Straf· 

h. forda bakt1 ve onun gozlerindeki hiiziin· 

Oda biran ic;inde apaydmhk olmu§. Iii bakt~ kar&Ismda bu sefer kendisi ba§J• 

Cedric Lacy, oradaki mevcudiyetile ken- n1 c;evirmege mecbur oldu. 
di iizerinde bi.iyiik bir tesir uyand1ran kJ

ZJ gorebilmi§ti. 
(Arkast var] 
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Harb Sarkta 
' 

kopacak gibi 

Granitle kunt taneleri 
. . Japonya ile <;inin vaziyeti 

kendi kendini yaratmak 
<;iinkii bu biiyiik 

budur ve Japonya 
<;ini yutacakbr. 

sefsizdir 
1~10 

millet 
' 

. -6- [~] 
Hakikatte, Avrupa formiilleri ve Av- ler, kendilerinden bahsederken, daima 

~a jestleri, bir salgm gibi yaytlrru~; fi- «Cin milleti bir torba dolusu kuru kum 
ktrlere girip yerle§memi~se de adetlerle gibidir. Bu kum tanelerinin her biri ay· 
tarz1 hareketler arasmda, temayi.illerle n bir aile te§kil eder. Halbuki ] apon • 
detin kanaatler arasmda gizli ve tehlike- lar tek bir granit kiitlesidir» derler. Bu • 
li bir aykmhk tevlid etmi§tir. J aponlan, nun ger~ekten boyle olmast pek muh
~erc;ekten bir «taklid hastast» olmakla it- temeldir ve gelecek infilakte, granit par-
~m edenler vardtr, bu derece magrur c;a par~a dag.!tp gittigi halde, kum tane· 

~~r mill.ette bu hastahk son derece vahim leri, futmamn tesirile dort tarafa sac;IIa-
1r§eydir. Modern ] aponyanm ~efleri ne cak ve sonra, gene ri.izgann online kat!hp 

I" d~1i.inurlerse di.i~i.insi.inler, memleketleri • birle~erek eskisi gibi kum haline gelecek· 
ntn Avrupa ihtiralannm ancak pe§inde tir.» 
siiriiklendigini, kendilerinin, garb §ahsi • Bu granitle kum arasmdaki miicadele, 
Yetlerinin golgesinde ba§ka bir§ey olma • Asyada hamlanan i§in tasviri midir aca· 
diglll! hissetmektedirler. Kendileri degi - ba? Cinin, bir amdan fazla bir zaman· 
§emedikleri gibi bu §eraiti de degi§tire • danberi ugradtgt uzun kiisuftan uyamp 
rnedlklerinden, meselenin fevkine yuk • ba§mi kalchracagma ve Asya milletle
selrnekten ve yeni bir maddi alem yarat- rinin ba§ma gec;ecegine inanmak mi la • 
rnak IUreti\e yeni bir manevi a) em vi.icu- Zlm geJecek? 

de getirmege c;ah§maktan ba§ka c;areleri Maruz kald!gvl sademelere, zahiri in • 
:Yoktur. J hitata ragmen, Asyadaki en biiyi.ik kiit· 

aponya, kendi kendini bulmak ·~m leyi te§kil eden gene odur. Memleket i· 
Asyayi ele almakta, kendi kendini ya - c;inde hi.ikiim siiren ~nar§iye ragmen, en 
ratmak ic;in Asyayi yeniba§tan kurmak • 
tad1r. derin ve en zati disipline sahib olan, en 

F k gen;ek ve en verimli sulhu nefsinde ta§I· a at, ]aponya, kendi kendini yarat-
mak ic;in <;ini imha etmiyecek mi? yan, gene odur. ~akavete, k1thklara, da-

B .. ·· b f 1 r hill harblere, feyezanlara ragmen, As· utun u za er er vinin zaranna el -
de d'\ · d v•l 'd' ') J R yamn en bi.iyi.ik servet memba1 Cindir,· e 1 m1§ eg1 m1 n. aponya, us -
lar M ·d k kl mazinin hulyalarma ve atinin kuvvetle • I anc;un en pus i.irtme e, Amerika 
tacirlerinin elinden sipari§lerini ve Uzak- rine en biiyuk hazine vazifesi goren ge· 
§ark pazarlanm almakla, <;ine el atmak- ne odur. Muzaffer olmamas1 ic;in ne se· 
tan ve onu g1rtlamaktan ba§ka bir§ey mi beb var? Bu ~ok cesur, c;ok sab1rh, c;ok 
YapmJ§hr? Pek c;ok <;inli boyle dii§i.ini.i- medenl, c;ok c;ah§kan ve sebatkar mille
:Yor ve elli senedenberi, gitgide daha had tin ba&ma birka~ §ef gelse kafidir. 

' bir dii§manhk <;in yurdseverlerini }apon Bi.itiin Cinliler bunu biliyor; ve gene 
Yurdseverlerile c;ah§hrmaktad1r. <;in im- biiti.in Cinliler biliyor ki, Cin §eflerini 
Paratorlugunun sukutundanberi, bu iki kaybetmi~tir. Bu kaybolan ~eflerin ne 
buyiik san millet arasmdaki di.i§manhk zaman ele gec;ecegini bilen de yoktur. 
gitgide artmJ§hr. J apon mall anna kar§I, Bu ~ok buyuk milletin en vahim hatas1, 
I 93 I -1932 senelerinde, <;inde tertib e • §eflerini daima massetmi§ olmasJdJr. Biz· 
dilen boykotaj, <;inlinin, lakaydisine, ki- de oldugu gibi, §eflerini, kafalanm kes· 
barhgma ve ferdiyetc;iligine ragmen, ]a • ~e~, yahud yabanl milletlerde oldugu 
pona kar§l ~iddetli bir husumet besledigi- &1~1 katletmek suretile degi\, yutmak su
ni ispat etmi§tir. ,Sunu da hahrda tutmak reble massetmektedir. 
lazJmd1r ki, ] aponyanm nufusu 70 mil • Cengiz Hamn Mogollanndan olsun 
yonda~ ~a?a az.sa, <;inliler 400 milyon- yahud son amlarm Man<;:ularmdan olsu~ 
dur. _<;;mhmn an anevi san'ti, felsefesi ve pek az nesil kalmi§hr. Bunlar hep <;inli
edebJyatJ, eskiligi ve evsaf1 itibarile, bii- le§mi§ler ve <;;inli olduklan giin §ef ola • 
tun ] apon verimlerinden ustundur. Cinin bi!mek imkiimm kaybetmi§lerdir. Bi.iyiik 
ag1rba h ve derin bir alemi vardu ki Av- imparatorio;enin oliimiinden sonra impa
rupahlan teshir etmekte hatta ] aponlar ratorluk ortadan kayboldugu zaman, Ci
tarafmdan bile tasdik edilmektedir. U; · nin dort bucagmdan hi.ikumet ic;in birc;ok 
suz bucakSlZ, velev <;inle, siki§Ik, k1t - namzedler c;•kmi§, fakat tek bir §ef bulun
hga mahkum J a pony a arasmda, tekmil mami~hr. 1911 senesinden 1935 senesine 
fatihlerini temessiil ettirmekten ve dii~ • kadar ortaya c;1kan be§ on §eften hi~ bi
manlanm muazzam v\icudii ic;ine sindir • risi halkm fevkine yukselmege ve orada 
mekten hi<;bir zaman geri kalmami§ olan tutwunaga muvaffak olamami§hr. Bir 
\:inle, tazyik altmda kalml§, tekalli.is et- .Sang- Tso • Lin, on sne kadar bir mi.id
rni§ ]aponya arasmda musavi bir cidal det ic;in Man~uriyi zapt ve rapt altma a
Yapmak kabil olur mu? ,Su mad a, bi.i - labilmi§se de, Cine, gerc;ekten girmege 
tiin Amerikamn kapl§a kap!§a okudugu asia muvaffak olamamJ§hr. Bir Sang -
<<My country and my people» isimli ki- Kay - ,Sek Cenubi <;ini hi.ikmi.i altma al
tabmda, (:inli rnuharrir Lin Y utang, bu mag a muvaffak olmu§sa da, buray1 ida
tezadl §oyle anlatJyor: re ettigi iddiasmda bulunmak bo§ ve ge-

« 1935 senesinde, J a pony a ile <;in regi gibi idare ettigini tahmin etmek sac;
arasmdaki aykmhk goze batacak kadar rna olur. Ucsuz bucaks1z <;in toprakla -
kuvvetlidir. Daima acul, daima tela§h, nnda generaller ayaklanmi§, etraflarma 
gazt:tesini tramvayda, yahud trende o· askerleri yahud haydudlan toplami§, 
kuyan aim, vukuu yakla§ml§ milli bir fe· vergiler cibayet etmi§, halkm sutmdan ge
laketle daima endi§eli gorunen, memle • c;inmi§, sonra yuttuklanm hazmetmek 
ketinin biitun ciham ezmesine, yahud ya· ic;in hirer ko§eye c;ekilmi§lerdir. Bunlann 
kmda patlak verecek bi.iyuk bir arbede· eserlerinden, ortada igrenc i§lerle suiisti
de ezilmesine muntam hissini veren Ja· mallerden ba§ka bir§ey kallllilml§hr. 
Ponla, uzun etekli elbisesi ic;inde, hep Ayni Cinli muharrir, gene o eserinde 
~:Yni si.ikunet, ayni itminan, ayni lakaydi diyor ki: «Eski (:in, bugiinkii gibi alti.ist 
de dola§an, hulyalanm, hi~,:bir ~eyin degildi. Vergiler, halkm hiisnii masma 
bozamiyacagJ zanmm uyand1ran Cinli- mustenid degilse de memleketin kanunu • 
Y~ bir mukayese ediniz. Cinli evine gir- nu te~kil eden an' aneler ve adetler esas1· 
dJkten, Cinli lokantasmda yemek yedik- na dayamyordu. <;iftc;i ilkbaharda ne 
ten, Cin ~ehirlerinin sokaklannda dola§· verecegini, sonbaharda ne verecegini bi • 
h~tan s.onra, yakmda milli veya beynel- lirdi. 0 tarihte tabuttan, diigun alayla· 
mile! bir felaketin vukubulacagi zanm ~ rmdaki sedyelerden, domuzlann cms1 

h [•J Ilk yaz1lar 27, 29, 3l mayJS, 3 ve 5 munasebetlerinden, yavruhyan domuz • 
azlran tarlhll saYJ,lanm1zda c;JkmJ§tir. lardan, domuz yavrularmdan, domu~la-

DI tasimakta devam edemezsiniz. Cinli- · ra mahsus su yalaklarmdan, domuz tera-
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SERSERi 
Yazan : Ser ver Bedi 

- E.min olsamz ne yapardm1z? Na -~ S1caktJr yi.izii kafirin ... Elim kendi\igin-
••1 bir i§ bu? Merak ettim. den gidiverir. 

- Efendim, §Urada bir otomobii ~ir- Doktor hem soziin tuhafhgmdan, hem 
keti tamyorum, orada bir memure, bir de itirafm samimiyetine memnunmu§ gibi, 
katibe ihtiyac var, amma ~,:ok pratik bir ba~m1 arkaya sahvererek giildi.i: 
adam anyorlar, hph sizin ... senin gibi. - Bu ho§, dedi, evet. .. Para i~i de -
Nas1l demi§tin? Pi§kin, evet, pi§kin... gil ... Fakat emniyet. .. Emniyet ba§ka 

- 0 cihetten yana korkma ... F akat &eydir. Mesela o i§e girersen falcJhgi, ~u
i§ nedir? Para m1 abp verecegiz? Vezne- nu, bunu, yani ... nasi! derler? Art1k her-
darhk mi? tiirli.i maceray1 b1rakmak lazimdJr, b1ra • 

- Hayir. k1r m1sm? 
- Oyle ise korkunuz nedir? Para - Tabii! 

i§i olmad1ktan sonra bana emniyet edil • Doktor gene di.i§iinceye daldi ve bir -
miyecek ne var? Bak para i§i olsa ben denbire ayaga kalktJ: 
de biraz dii~iini.iriim dogrusu... - Haydi, dedi, bir kere gidelim. 

- Nic;in L K&hveden c;Ikhlar ve ~adi, arad1klart 
- E .•• Bak ac;;Ik a~Ik soyliiyorum: adam! bulmakta gecikmeleri tehlikesine 

CUMHURiYET 

Biz bize 

Seyahat zevki 
Y az mevsimi geliyor. 
Y akmda mektebler tatil olacak, sJcak

lar ba~hyacak. 
<;oluk <;ocuk sahibi olan aileler §imdi

den sayfiye hamhgma ba§ladt!ar bile. 
iskelelerde vapur bekliyen e§ya denkleri 
gi.inden giine artlyor. 

,Sehrin havas1 ag1rca oldugundan bir 
ko§eye c;ekilip bir iki ay rahat nefes al· 
mak bir zarurettir. Sayfiyesi c;ok bol o
lan istanbulda <<a man nereye gideyim ?» 
dii§iincesi pek akla ge\emez. Herkes ta· 
biatine, me§rebine gore miinasib bir yer 
bulur ve oraya gider. 

Gider de ne yapar? 

Rahat m1 eder? 
Hay1r. 

Bir iki gi.ine kadar gazetelerde okuya
caksmiz: Erenkoyi.inde sivrisinekler fela
ket halini ald1. Adalarda su yok, Bo
gaza vapur seferleri muntazam i§liyemi
yor, ve saJTe .. 

Biiti.in bunlar !stanbulun ezeli derdle
ridir. V e §imdilik ortadan kalkacaga da 
benzemiyorlar. 

Buna ragmen, istanbullular, rahat edi· 
lemiyecegini bildikleri bu yerlerde rahat 
aramak arzusundan vazge~emiyorlar. 

Halbuki yazm yapilacak ba§ka bir§ey 
daha vardu: Memleketimizin §irin ko
~elerinden birine giderek tatil zamamm 
orada gec;irmek. Tiirkiyenin bilhassa sa
hi\ taraflannda, herhangi bir yerin Eren
koyi.inden daha az konforlu olacagm1 
sanm1yorum. Bundan elde edecegimiz is· 
tifadelere bakm1z: 

Yurdumuzu tamyacagiz. 

Ho§ bir tatil ge~irecegiz. 
Memleketimizin i~inde bir canhhk, bir 

faaliyet olacak. 
N af1a Vekaleti bu hareketi uyandir

mak i<;in elinden gelen fedakarhgi yap· 
maktan c;ekinmiyor. F akat hal a en ufak 
bir neticeye vanlml§ degildir. Fikrimce 
buna sebeb memurlara, mustahdemlere 
sene tatili verilmemesindedir. 

Her vatanda§a senede bir ay olsun is· 
tirahat hakk1 verilse i~timai hayahmtza 
hesabsiz faydalan dokunacak olan 
«memleket ic;inde seyahat» zevkinin, her 
yerde oldugu gibi bizde de dogacagma 
inamyorum. 

N. 
Bir izah 

Alehtlak ve mi.icerred olarak, terbiye 
bak1mmdan dayagm fena tesirlerine i§a· 
ret etmek i<; in yazdig1m yaz1da rn uay -
yen hic;bir ziimreyi veya meslegi kas • 
detmi~ degildim. Buna ragmen o yazimm 
yanh~ anla§JlmJ~ oldugunu goruyorum. 
Milli meselelerdeki me§reb ve meslegi 
bi.iti.in bir memleketc;e pek iyi bilinen 
Cumhuriyet gazetesinin bir uzvu oldu -
gum i<;in yiiksek ve aziz kiymetlere ga -
zetem kadar bagb oldugumda ~i.iphe e
dilemez; buna ragmen o yaz1mda hic;bir 
zi.imreyi veya meslegi kasdetmedigimi tek
rara luzum gori.iyorum. 

N. 

zilerinden, domuz kasabhanelerinden, 
lokantalardaki domuz etinden vergi al· 
mak mevzuubahs degildi. F azilet vergi • 
sinin, alicenabhk vergisinin, i<;timai ~efkat 
vergisinin, vatani verginin ve ev numara
SI vergisinin ad1 bile yoktu. Afyon dikmi· 
yen zi.irrai cezalandJrmaga mahsus tem • 
bellik vergisi icad edilmemi§ti. B ugiin 
Kianghei c.iftc.isinin yaptJgi gibi, <;in 
koyliileri, o tarihte, vergilerini vermek i
~in kanlanm, k1zlanm satmaga mecbur 
olmuyorlard1. Kanunlar, 1934 senesi son, 
baharmda, Kuangtung hakimlerinin bir 
mmtaka koyli.ileri hakkmda yapttklan gi· 
bi, yeni vergileri vermedik leri ic.in koylii· 

yii cezalandirmak maksadile onlan ha • 

sad toplamaktan menetmiyordu. Bugiin 

Szechuende oldugu gibi. halk, vergilerini 
otuz sene evvelden vermek mecburiyetin-

de degildi.» BERNARD FAY 
[Arkast varl 

i§aret eden doktor Azizle beraber adeta 
ko~a ko§a yiiriidi.i. 

Vitrinde biiyiik bir liiks otomobil, 
radyo makineleri bulunan magazadan i
c;;eri girdikleri zaman, doktor, ta dibde
ki merdivenden inen bir adama dogru 
ilerliyerek: 

- Nail Bey geliyor i§te, dedi. 
~i§man, fakat c;evik, gozlerinde dal

gmhga benzer bir hal olmadigl ic;in bak
tlgl ~eyi hemen goren ve merdivenden 
iner inmez, memurlanna muhtelif istika
metlerde emirler veren, pi§kin ve sevim· 
li, ortaya§h, elleri arkasmda bir adam 
doktora dogru ko~tu: 

- Buyurunuz, dedi, bana mi gelmi~
tiniz? Y ukan c;Ikahm. 

- Acele bir yere gidiyordunuz ga -
liba ... 

- Vapura gidiyordum, fakat sonra
kine kalabilirim ... 

- Hayir! Ba§ka zaman gori.i~uri.iz. 
Nail Bey Sadiye bir yan gozle baka

rak: 
- Emriniz ne idi? diye sordu. On 

Gii ne~i tetkik i~in 
en biiyiik f1rsat 

19 haziranda Uludagdan ve ineboludan !:.akib ediJe.., 
bilecek olan kusuf, ilmi ara~brmalara vesile olacak 

Rasadhane Mii.diiriimiiziin haz1rla dtiJI harita kiisujun nerelerden 
giiriilebilecegini izah ediyor 

19 haziranda giine§ tutulacagi ve kii- Bunlarla bilahare bir bro§iir ne§redile -
suf hadisesinin memleketimizin bir c;ok cektir. Oniversite heyeti de Lefkede tet
yerlerinden miikemmelen goriilebilecegi kiklerde bulunacaktJr. 
malumdur. Bu mesele etrafmda kendi • Rasadhane heyeti U!udagda ~unlan 
sile gorii§tiigiimuz Rasadhane Miidiirii tetkik edecektir. 
k1ymetli alimimimiz Fatin bize §U malO.- I - Rasad mevkiinin cografi vaziye-
mati verdi: tin in tayini (Men§urlu Usturlapla) 

«- Hadise diinyanm her tarafmda 2 - Biitiin meteoroloji tahavviilatmm 
c;ok biiyi.ik bir alaka ile kar§IIandi. Sov- kaydi. 
yetler bu i§e bi.iyuk ehemmiyet verdiler. 3 - Elektrisite atmosferik rasad1 
Epey propaganda yaptJlar. ,Simdi (Bilkayd) 
Tomskta di.inyanm hemen her tarafmdan 4- honizasyon rasadt (Bizzat) 
gelmi§ astronomi heyetleri var. 5 - Miknatisiyeti arziye rasadlan 

Ki.isuf hadisesi Ti.irkiyeden pek iyi bir (!nhiraf ve ufki miirekkibe bilkayd; 
~ekilde goriilebilecektir. Romanyah as • Meyil bizzat) 
tronom Donie; te !neboluya gelmi§tir. 6 - Gune§ §ualan rasadlan (Bi\-

Hadiseye ni~in ehemmiyet kyd) 
veriliyor? 7 - Feza §Ualan (Radiation cos-

M l A d ki diinyamn fiziki tahav • mique) rasadlan (Bilkayd) 
a urn ur M I k · · d k'' f k'k · · "II . .. . d .. •J·n pek bu''yu''k bi'r em e ehmiz e usu u tet I I<;m en vu en uzenn e gune, k · · · · 1 

h . t' d B mu··nasebetle arzin muvafl IkJ nokta vardlr: Bm nebolu 
e emm1ye 1 var IT. u · d 'V . d Ul d v 
f. •v• · b'l k ]A d r Bugu··n eldek•' CIVart, Igert e u ag. Iztgmi 1 me az1m 1 . 1 b I .. . 
f. t'"rtt' • bl ..... e·k lanmdu. Bugi.in eldeki ne 0 uda gerek kulhyet miiddeti ve 
IZ g I Ul k .. . . . f d'V k l 

mevcud aletlerle gune~i tetkik etmege im- gere gu.ne§m ntJ a~ •ger no ~a. ara naz~-
kan yoktur. O nun c;ok fazla parlakl!g1 ran. en ZJ~~de oldugundan ~e ~~~ hava•v~!S· 
buna mani olmaktad1r. Binaenaleyh gii- beh de yuzde 90 dan a~ag1 du~med1gm-

. t tk'k · · 1 k ku"suf zamamm den memleketimizde kiisuf tetkikatma en 
ne~1 e 1 I<;m e c;are .. 'd d' 
beklemek oluyor. Boyle iyi goriilebilecek musai yer Ir. 
ki.isuflar vasatl olarak iic; senede bir bu- Uludag ve civan muntazam bir ~ose ile 
lunabiliyor. <;i.inkii c;ok defa deniz mm- B~rsa ve Mu~anyaya merbuttur. Bu 
takalanna tesaduf ettigi ic;in tetkiki im - munasebetle alat ve edevahmtzl kolay • 
kanlan ~ok guc;le§iyor. Bundan evvel ku- hkla Uludaii;a gotiirebiliriz. 
suf memleketimizde bir kere de 1914 te Ki.isufu ciiz'i !stanbulda sabahleyin sa
Erzurumdan miikemmel surette goriile • at 4,59 da olacak ve hemen iki saat kadar 
bilmi~ti. Fa kat o zaman Rasadhane · bu siirerek 6,54 te nihayet bulacaktu. 
i~le ugra§acak vaziyette degildi. Bu de- Haritada gosterilen §eridin gec;tigi 
fa elimizde mevcud aletlerle tetkikat ya- yerlerde her taraf hranhk olacakhr. Bu
pacagiz. Uludaga c;Jkmagi kararla§hr - ralarda kiisufu ki.ill: bir dakika 20 sani· 
d1k. Orada birc;ok fotograflar alacagiZ. ye si.irecektir.» 

Fransanm bize verdigi 
teminat 

Suriyede ~1kan Savti.ilahrar gazeetesi
ne Ankaradan bildiriliyor: 

Tevfik Rii§tu Aras Halk Partis1 
toplantlsmda Bogazlar meselesini izah 
ettikten sonra Suriye • F ransa muahede
sinin miizakcreleri miinasebetile Fran -
sadan Ankara itilafnamesine riayet ede
cegine clair teminat ald1gmt izah etmi§ 
ve demi~tir ki: 

«- Gerek bugi.inkii Frans1z kabine
sinden, gerek mi.istakbel kabinenin Ba§
bakam Leon Blumden bu hususta temi
nat ald1m. Suriye • F ransa muahedeleri 
Pariste konu§ulurken bizi birinci derece· 
de alakadar eden §ey Ankara itilafname
sidir. Fransa, bu muahede ahkamma 
tamamile riayet edecektir.» 

dakika kadar vaktim var. Burada da bi
raz konu§abiliriz. 

Doktor Aziz hemen ~adiyi mekteb 
arkada§I olarak takdim ettikten sonra 
maksadml soyledi. 

Nail Bey ~adinin yuziine daha ac;1k 
bir dikkatle bakhktan sonra dedi ki: . 

- Bir katib bulduk. Cah§Jyor. Fa
kat ben ... Pardon ... isminiz ne idi? 

- ~adi. 

- Ben ~adi Beye ba~ka bir i~ teklif 
etmek isterim. Bilmem raZI olur mu? Ba
kmiZ nedir? Biz yeni tip arabalanm1z i
c;;in zenginlenmize katalog, prospektus 
gondeririz. Hatta mi.i~terilerimize ve ara
basi olanlara da gondeririz. Belki araba
si eskimi§tir, yahud bir tane daha almak 
ister, filan fa! an. Ancak... Ben istan
bulda bulunan baz1 kimselere bu kata
]oglan posta ile degil, bir memurla gon
dermek istiyorum. Gitsin, modellerimi -
zi bir kere de ag1zla methetsin. Katalog 
varken bundan ne c;1kar? diyeceksiniz; 
ha ... Bakm ne c;1kar: Biz kataloglanmlz
da rakib markalar aleyhine bir imada 

1skenderun liman1 Bagdad ve 
Iran demiryoluna baglan1yor 

iskenderunda c;1kan Y eni Gun gaze -
tesinden: 

Kont do Martel, lskenderun demiryo
lunun ve limanmm Bagdad ve iran de • 
miryollanna baglanmasi i§inin takarrur 
ettigini bildirmi~tir. Bu i§e bu y1l ic;inde 
ba~l anarak fran transiti meselesinin bu su
re tie halledilmi& bulunacag1 ilave edil -
mektedir. ,._ ... ~ 
lneboludan yapdan yumurta 

ihracah 
lnebolu (Hususl) - Bu hafta !span

yaya mi.ihim miktarda yumurta ihra~ e -
dilmi§tir. Limammiaa gelen Kap:>arma 
vapurile Barselon ve Valensiyaya 16j0 
sand1k yumurta gonderildi. 

bile bulunamayiz. Ticaret kanunu mani
dir. Halbuki ag1zla istedigimizi soyle
riz. Bir de agizla soylenecek pek c;ok 
§eyler vardir. Mesela bir c;ok insanlar hu
susi otomobilin masraflarmdan ziyade 
taksi paras• verdikleri halde liiks bir ~ey 
zannederek araba almaktan korkarlar. 
Onlara i§in pratik ve kolay tarafm1 an

latmak laz!mdir. Hatta garajJmiZI gez • 
mege davet etmeli, ayagma bir otomobil 
g3ti.irup onu garaja, yahud magazaya 
kadar getirmeli. Fa kat bu i§i yapacak 
memurda iki §art anyorum. Birincisi a
c;Ikgoz, cerbezeli, sevimli. konu~kan, ik -

na hassasml haiz olmak; oteki de otomo
bil mekanizmasmi, aksamlm, markalann 
ve modellerin nevilerini, hususiyetlerini, 
kusur ve meziyctlerini bilmek; hatta iyi 

otomobil kullanmak ... T abii ~adi Bey 
bunu bilmez, fakat bir bak1~ta yi.izi.inden 
anladtm ki kendisinde arad1g1m birinci 
§art vard1r. Zannederim ki yamlm1yo -
rum. !kinci §art elde edilebilir. Bir ay 
lcadar garaja devam eder. Kendisine bi.i
tiin teferri.iat ogretilir. Hatta araba kul-

I 

igri yiiriimenin oniine 
ge~ilecek mi? 
arhk aleminin nic;in vucud bul
dugunu ara§tlrmak insanlarm e· 
zeldenbeeri kurtulamadiklan, e· 

bede kadar da kurtulamiyacaklan merak
lardan biridir. Bir c;e~id hastahk olan bu 
meraka kendini kaptlranlar aslamn neye 
yarad1!bm dii§iiniirken kediyi hatirlay1p 
§a§tnrlar, domuzla farenin yapih§lann· 
daki karabet onunde api§IP kahrlar. Bu
nunla beraber birc;ok hayvanlann mc;:m 
yaratJldiklanm -faraziye, yahud nazariye 
olarak- tesbit etmege muvaffak oldukla
nm iddia etmekten geri kalmazlar. 

Onlann sozlerine bak1hrsa yenge~. 
sakim ile mi.istakim arasmdaki farb bir 
kiSlm mahlukata ogretmek ic;in halkolun
mu§tUr. Babklar, daimi munhaniler i<,;in
de ya§ad1klan, bu yi.izden bir c;ok tehli
kelere du§tukleri ic;in yengec, igribi.igrii 
yuruyu§ile bahklara istikametin, dogru 
yi.iri.iyu§iin zevkini hissetrimege memur • 
dur. Tabiat, her iyi §eyin k1ymetini Zid
dile tamtmayi §iar edinmi§tir. Y engeci de 
dogru yurumenin guzelligini telkin ic;in 
c;:arp1k yiiriimege mahkum ederken o iti
yadm maglubu olmu§ goriini.ir. 

Bahklar, dogru yi.iri.imek zevkini tat· 
madan once ya§amak zoruna kendilerini 
kapbrdJklanndan heni.iz yengec;ten ibret 
almaya ba§lamamJ§lardJr. Di.izeo ic;:inde 
kavgas1z, tehlikesiz kann doyurmak, 
cussece bi.iyiiklerin di§lerinden, insanla
nn da aglarmdan kurtulmak imkamm 
bulduklan gun yengecin acikh k•vram§m· 
da temessul eden igri yi.iri.iyu§ten ibret a· 
l1p kendi si.iziilii§lerine mutlaka ahenk 
vereceklerdir. 

F akat insanlar, tabiaten medeni yara
tJlmi§lardJr. Sakimle mi.istakimi zeka kuv
vetile, §uuri mukayese ile anlamak kabili
yetindedirler. Onlann adim at! lannda, 
saga sola doni.i§lerinde belirecek kiic;:i.ik 
bir di.izensizlik, hilkatlerindeki kabiliyet· 
te aksakbk bulundugu §i.iphesini uyandi· 
m. Boyle bir §uphe, insanhk gururunu 
inciteceginden her yerde bir yo\ terbiyesi 
tesis olunmu§tur. Y ollarda sagdan yiirii
mek, kaldmm ustiinde durmamak, dort 
be§ ki~ilik kafileler tarafmdan kolkola 
zincir yaptlarak geriden gelenlerin ge~ • 
mesine engellik edilmemek gibi esaslara 
dayanan bu terbiye sistemi di.inyanm her 
tarafmda kabul edilmi~ bulunmaktadJr. 

Y almz !stanbul halk1dJr ki ifrata var
dmlmJ~ bir hiirriyet a~kile yo) terbiyesine 
deger vermiyordu, fikir gibi ayaklann da 
hi.ir olmasi lazim gelecegine kanaat besle
nerek umumi yollarda geli§igiizel yi.iru· 
niiliiyordu. Bu. yiizde seksenimizi adeta 
yengecle§tirilmi~ti, adimlanmiZa guliinc 
bir zikzakbk getirmi§ti. Halbuki, yukarda 
da soyledik, yengecin hayattaki rolu sa
kim ile mi.istakim arasmdaki fark1 can
landJrmakh. Biz !stanbullular ise onun 
c;;arp1kbgmdan ibret almayip bizzat yen
gecle§mekte zevk buluyorduk. 

Belediyenin yo\ terbiyesini kuvvetle 
himayeye karar verdigini duyunca sevin
dik. ~imdi bu karann sonunu bekliyo • 
ruz. <;iinki.i yengecler gibi yollarda igri 
biigrii yi.iriimekten kurtulup kurtulam1ya
cagimiZI anlamak, gerc;ekten meraka de
gerl .. 

M. TURBAN TAN 

Anteb Vilayetinde ruam 
miicadelesi 

Gazi Anteb (Hususi) - Vilayette 
ruam mi.icadelesi devam etmektedir. K 1-
sa bir miiddet ic;inde 731 beygir, yi.izden 
fazla ester, 2128 merkeb muayene edil
mi~ ve bunlardan yalmz birinde ruam 
arazJ gori.ilerek itlaf edilmi§tir. 

Bundan ba~ka tahumluga elveri§li ol· 
mad1klan anla~Ilan 1500 kadar at, boga 
ve teke de burulmu~tur. 

lanmak ta ogretilir. Bir iki ayhk i§tir. 
Ondan sonra • zaten iki aydan evvel 
de giimriikten mahm1z «;1kamaz ~ astl 
i~e ba~hyacakhr. 

,Sadi butun canhhgmi tek bir kelimenin 
ic;;ine doldurarak: 

- Mukemmel! dedi. 

- Y almz ... Bizim §artlmiz ~ok ba§· 
kad1r. Gayet az iicret vermz. Ayd 
yirmi be§ lira kadar bir §ey ... F akat ,Sa 
di Beyin temin edecegi her mi.i§terinin al 
d1g1 otomobil fiatmdan da yiizde ii 
kumusyon ... Mesela ayda dort bin lira 
hk iki araba salsa 240 lira kumusyo 
ahr; uc; arab a satsa 360 lira ve saire .. 
T emiz i§tir. Adamma gore biz taksitl 
de muamele yapanz, fakat kumi.isyonun 
gene pe~in veririz, bekletmeyiz. 

Nail Bey ve doktor ~adinin yiiziin 
ayni zamanda baktdar. 

~adi ayni hararetle tekrarlad1: 
- Mukemmel! 
- Siz franSJZca, ingilizce filan bil 

misiniz) 
[Arka.s~ varl 



6 CUMHUR:lYET 

Istanbul muhteliti, FOrst Viyenna 
ile 1-1 berabere kald1 

1 Ba~taraft 1 tnct saht/ede I 
kar~Ila~tJ!ar. hmir muhteliti sahaya c;I -
kmca bir gUn evvel Forst Viyennaya ~a.r§~ 
elde ettikleri galibiyetle halkm sevgiSini 
bihakkin kazandiklan ic;in r;ok alki§Ian -
dilar. Her taraftan «ya§a lzmir !» sesleri 
yUkseliyordu. 

Ankara: Cihad - Riza, Mehmed -
Gazi, Semih, ibrahim - Resai, Orner (I -
ki11ci devrede lskend <:t), Y a~ar, Miinir 
( ikinci devrede Saffe!), H 'lmdi. 

hmir: Cahid - Ali, F ethi - Cemil, 
Hakki, Adil - Basri, F uad, Y ehab, Sa
id, ibrahim. 

Oyun 3,25 te hakem Ahmed Ademin 
idaresinde ba§ladi. T akimlar a§agi yu -
kan bir giin evvelki kadrolarile oynuyor
lardi. llk akmi Ankara yaptJ ve kornerle 
ntticelendi. Kornerden gelen top avutla 
neticelendi. 

Ankarah oyuncular bir giin evvel hi· 
raktiklan fena inhbai gidermek istermi§
c;esine di.izgUn ve eneriik oynuyorlardi. 
izmirliler de zaman zaman yerden ve c;ok 
giizel anla§malarla pasla~Iyorlardi. 

lzmirin golii 
Oyunun umumi cereyam gittib;:e An

karamn lehine ar;Ihrken lzmirin ortadan 
bir akmi 18 inci dakikada Saidin siki bir 
§iitile gol oldu. I - 0 maglub vaziyete dii
~en Ankara oyunculan sarfettikleri ener
jiye biraz da favul kan§hrmaga ba§la -
diiar. F akat hakem bu hareketleri ceza· 
landirmakta tereddUd etmeyince oyun 
tekrar diizgUnle§ti. 

lzmirden sol haf Cemilin miitemadi -
yen yerini kaybetmesi Ankarahlann da -
ha ziyade sag ac;Iklan vasitasile hi.icum 
etmelerini kolayla§hnyordu. 

Devrenin son on dakikasma kadar 
Ankarahlar nisbeten hakim oynad1lar. 
Bu mi.iddet zarfmda yaphklan bUtiin a -
kmlan bilhassa kisa boylu sagic;leri ha -
mladi. F akat arkada§lan kendisi dere -
cesinde muvaffak olamadiklr.nndan bir 
netice alamadilar. Devre sonlarma dog -
ru lzmirliler sol taraftan birka« tehlikeli 
akm yaptJiar. Bunlann birinde F uRd mu
hakkak bir go) flTSatJ kac;ITdi ve haftaym 
1-0 Ankaranm alevh;ne neticelendi. 

I kinci d evre 
lzmirliler ikinci devreye Cemilin ye -

rine Nurullah, lbrahimin yerine de ls 
maili alarak c;;Ikular. Ankarahlar da sag
ic; mevkiine iskenderi almt§lardt. Anka -
rahlar birinci devrede oldugu gibi tekrar 
gayretle c;ah§maga ba§ladilar. lzmirin 
harekete gec;me te§ebbUsleri V ehabm bir 
gUn evvelkine nisbetle c;ok durgun oyunu 
neticesinde akim kahyordu. 

Ankaramn ilk golii 
Bu de-;renin 12 nci dakikasmda onse

kiz c;izgisi Uzerinde bir frikik kazanan 
Ankarahlar lskenderin s1ki bir §Utile be
raberlik say151m kazanmaga muvaffak 
oldular. 

Yaziyet 1-1 e berabere olduktan son
ra iki tara£ ta bUtiin gayretlerini sarfede
rek kendilerini galib vaziyete getirecek 
golUn pe§inde ko§maga ba§ladiiar. 

lzmirlilerin gayrete gelmeleri oyunu 
miisavi bir ~ekle sokmu~lu. I B inci da -
kikada Ankaranm soldan bir akmi lz -
mir kalesini c;ok tehlikeli bir vaziyete 
soktu. Sol ac;Igm §iitU kale diregine c;ar
parak geri geldi. Ali, oniinde Z!plao:akt~ 
olan topu kornere atarak bu tehhkeyJ 
"Izakla§ltrdt. . . f 

Bunun hemen akabinde bir lzmir a
kmi da Ankara kalesini tehlikeye soktu. 
~ekilen §iit tesadiifen bir oyuncuya ((ar· 
parak geri geldi. Y ava§ yava§ oyun tek
rar Ankaral.Iann mahsus hakimiyeti al 
tma girdi. lzmirlilerin bir gUn evvel ald1k 
lan neticeden gururlanarak oynadiklan l 
>oriilliyordu. 

Ankaranrn ikinci golii 
h.mirliler bu hatalarmm cezasm1, An· 

karahlar da miitemadi c;ah~malanmn mU· 
kafatlm 30 uncu dakikada gordUler. 
Soldan inki§af eden bir Ankara hUcu
mu sag ac;Ik Resainin bir kafa darbesill' 
go! oldu ve Ankarahlar1 2 - 1 galib va
'iyete <;1kard1. 

Bu golden sonra Ankarahlar bUsbUtiin 
lC;ddilar ve !zmir kalesini bir ka<; defa 
"ol tehlikesine soktular. 
" Oyunun bittigini bildiren son dUdtik 

··almdtgi zaman izmirliler sahayt mag -
,jb olarak terkettiler. 

Nasrl oynadrlar? 
Diin Ankara takimi ~ok enerjik, ne 

yapmak istedigini bilir bir halde oynadi 
ve bir gUn evvel birakhgi fen a in lib a I h~
men hemen sildi. T akimlannda kaleci, 
merkez muavin ve sonradan sol ac;1ga ge-
en sag ic;;le !skender muvaffak oldular. 

lzmir takimi azimsiz oyununun cezasi
u 2 - 1 maglub olmakla c;ekti. T ak1mm 
)elkemigini te~kil eden unsurlardan Uc; 
orta muhacim, bilhassa Yehab, hie,: c;ah§
madilar. Bu U(( ortanm yanlannda oym
yan iki ac;Ik ta zaten biraz zayif olduklan 
ic;in oyunun bUtiin sikleti lzmir mUdafa
IUtna yijklendi. Bu yUklenme neticesinde 
miidafaa hattmda oyunun sonuna tadar 

-·~~-~-~-~~--~==-\( 

-Istanbul Futbol.heyeti istifa etmelidir·(( 
Evet, i slanbul F utbol hcycti is li

la ctmelidir; ~iinkii futbolun fcsin
den anlamadcgcm diin ~ckardcgi la
kimla biiliin J slanbul ve T iirkiye 
spor olcminc ispal clmi~tir. 

Milli bir spor mcselesi olan bu i§· 
te, kuliibciiliik ve adam ka_qcrma 
zihni.11elile hareket eden bu heyet 
Vc.11a ajanlck, 

"Diin, koca /stanbulun birinci kii
meyc mcnsub 12 kuliibiinde hir;bir 
sagir; ve merkcz muhacim qokmu~ 
gibi ii~ lane sag a~cgc _1.1anyana diz
mck, 

M clih gibi iimriindc aslo merkcz 
muhacim oqnamamt~ ve Istanbul ku
liiblcrinin biitiin merkcz muhacim
lcrinin kendisinden qiiksek oldugu 
muhakkak bulunan vc haddi zalmda 
sagapkta da hi~bir fevkaladeligi 
bulunmc.11an hcniiz miibtedi bir 
genci, iislelik topallamakla olmasc-

na ragmen, J stanbul muhtelitinin 
merkez muhacim mevkiinde oynat • 
mak vc muvaffak olamadrgmi goriip 
ie bunda, bir saal csrar clmek, 

Liitfi gibi, Rebii gibi, Ali Rcza 
gibi giizide futbolculan takcma it • 
hal clmemek, 

M ar;larm orlasmda degi~iklik ya
parken tedbirsizlik _qiiziinden solir;
leri sagir; O.l/nalarak f utbolcuyu da
mala§t sanmak, 

Ve bo_qlece I slanbul futbolunu, 
memlekel efkorc umumi_1.1esi kar~Ism
da kii~iik dii~iirmck, 

Oyle bir kusur ve kabahallir ki 
bunu qapanlar, Istanbul futbolunli 
idare edecek liqakati haiz olmadzk
lanm is(Jal ctmi~lerdir. 

Bu hatalarc tJapanlar, Berlin 0-
lim(Jiqadlan arifcsinde daha bii.11iik 
hatalara dii~medcn islifa ctmeli vc 
qerlerini bu i~in ehli olanlara bzrak
malcdular. 

lzmir- Ankara ma~mdan heyecanlr bir safha 
bunalmayip muvaffakiyetli bir oyun c;I
karan ve milli tak1ma bihakkin layik ol
dugunu bir ikinci defa ispat eden, yalmz 
merkez muavin Hakk. oldu. Ankara ta
kimmi bu galebesinden dolayi tebrik ede-
TIZ. 

lstanbul: 1- Font Viyenna: 1 
Sira ikinci mac;a gelmi§ti. !stanbul 

rnuhtelitile Forst Viyennaltlar sahaya 
c;1ktdar. Mutad merasimden sonra takim
lar sahaya dizildikleri vakit Istanbulun 
bir giin evvelki oynad1gi fena oyun nazan 
itibara almarak resmen davet edilmiyen 
oyuncular da almmak suretile takimm §U 
sekilde tertib edildigi gorUli.iyordu: 

Safa - Y a~ar, Hiisnii - Cevad, Esad, 
Re§ad - Necdet, Niyazi, Melih, ~eref. 
Fikret. 

Viyanahlar, bir giin evelki takimlarile 
c;Ikmi§lardi. 

T ak.mm suret,i te§kili ve oynacLgi 0 • 

yun hakkmda dii~iinU§ ve gorii~lerimizi 
sana birakarak mac;I anlata!.m: 

Oyuna be§i ((eyrek ge~e hakem Sadi 
Karsanm idaresinde ba§landi. !Ik be~ da
kikada Avusturyahlar ellerinden gelen 
biitiin gayretlerile oynad1lar. F akat Is
tanbul kalesini tehlikeye dii§i.iremediler. 

N ecdet 6 nci dakikada bir ini§inde 

oldular. istanbul hiicum halhmn iic; orta 
SI, bilhassa Melih ortada dola*maktan 
ba~ka bir i§ goremediklerinden istanbul 
miidafaasmm tazyikten kurtulmasma im
kan hasii olamad1 ve devre 0-0 beraber
likle neticelendi. 

l kinci d evre 
Istanbul takimi bu devreye bir oyun -

cusunu degi§tirerek ba§lad1. Sag ic;te rnu
vaffak olam1yan Niyazi oyundan <;Ikh. 
.$eref sag ic;e gec;ti. Ha§im de onun ye
rine oyuna girdi. !stanbul futbol ajam, 
hic;bir i§e yaramiyan ve hafifc;e topalhya
rak ortada dola~an Melihi bir tUrlii de
gi§tirmege kiyarniyordu. 

I 0 uncu dakikaya kadar sa kin bir hal
de cereyan eden oyun istanbul takmmm 
parlamasile canlandi. Ha§imin yerden 
siki bir §UtUnii Viyanah kaleci giic;IUkle 
kornere atabildi. lki dakika sonra gene 
Ha§im Fikretten aldigi miikemmel bir pa
s! ~iite tahvil etti, fakat Viyanah kaleci 
bunu da plonjonla kurtarmaga muvaffak 
oldu. Fa kat bu par! am a ~ok kisa siirdu. 

lstanbulun golii 
. Oyun tekrar tavsamaga yiiz tutmu§ken 
Istanbullular 20 nci dakikada bir go! ka
zanmaga muvaffak oldular. Ha§im Fik
rete bir pas verdi. Fa kat bun a Melih 

Istanbul - Viyana mafrndan bir enstantane 
topu ortahyacagma §iit atsayd1 gol olmasi ko§tu. Viyanah kaleci de yerini bo~ bira
<;ok kuvvetli muhtemeldi. karak ileri firladi. Bek Rayncrin degaj
. . B~ ilk akmdan sonra 1stanbul takimi mam Melihe c;arpmca top Fikrete gec;ti. 
Ikm~I ?uzg~n ve tehlikeli akmi ancak Kaleyi bo§ goren Fikret te sol a<;Ik ye -
18 mel. dak.kada yapabildi. 0 vakte ka- rinde bulunmasma ragmen uzun ve gUzel 
dar ~Iyanahlar bir gun evvelki oyunla- bir ~andelle topu kaleye sokmaga muvaf
nna msbetle daha dUzgiin ve mi.ies~ir bir fak oldu. 
surette oymyarak miitemadiyen hakimiye- Bu golden sonra istanbul takim1 mah-
ti ellerinde tuttular. sus derecede oyununu diizeltmege mu • 

20 nci dakikadan sonra, oyun hararetli vaffak olarak Viyana kalesine diizgUn 
ve zevkli bir §eki! ahr gibi oldu. Birkac; ve mi.iessir akmlar yaph. Fa kat biitUn bu 
defa kaleler kar§Ihkh ve muhakkak gol akmlardan bir netice almak kabil olama
tehlikeleri atlattdar. di. <;iinkii Muhacim hattmm merkezi 

istanbul kalesinin oniindeki tehlikeleri bo~bo§tu. Merkez muavin Esad da kuv
Safa ile Y asar saVU§Iurdular. Viyana veth ha<Imlar ~a~s1smda ve <;ok 1ay1f bir 
kalesi oniinde hamlanan firsatlar ise !s- merkez muhacimin a.rkasmda yerini dol
tanbulun ii<; orta muhacimi tarafmdan duramiyordu. 

heder edildi. 27 nci dakikada birinci devrenin birin-
Bir mUddet devam eden bu kar~Ihkh ci da kikasmdanberi topallamakta olan 

hUcumlardan onra Viyanahlar hakimi- Melih nihayet oyundan c;Ikh, yerine E
yeti tamamen ellerine almaga muvaffak sad gec;ti, Esadm yerine de Riza oyuna 

girdi. 39 uncu dakikada Fikretin eline 
g~ip iyi kullandigi go! fmatmm bir ba§· 
ka tiirlUsU Necd~e geldi. Kaleciyi de 
gec;tigi hal de N ecdetin isabetsiz vuru§u 
direge c;arparak a vuta gitti. N ecdet vu
ru~u biraz daha dikkatli yapsaydi kale 
bo& oldugu i<;in hamladigi bu gUzel fir
sat muhakkak ikinci bir golle neticelen -
mi& olacakh. 

Viyanaltlarm golii 
T alih 1stanbul takimma verdigi bu fir

satm iyi kullamlmamasmi affetmemi& o
lacak ki Viyanahlann mukabil bir hUcu
mu golle neticelendi. lstanbu! kalesi o -
niinde bir hayli karga§ahk olduktan sonra 
topu kaleye girmi§ gordiik. 

Oyunun bundan sonraki kisml istan
bul miidafaasmm bo~ yere didinerek yap
llgl kurtari§larla gec;ti. Y almz son iki 
iic; dakikada Yiyana kalesi onUnde hayli 
heyecanh anlar ya§andi. Top birkac; de
fa Yiyana kalesine girmek Uzereyken ge
rek Viyanah oyunculann mi.idahaleleri, 
gerek ~anssiZhk ve gerek beceriksizlik 
yiiziinden hic;biri go! olmad1. Hele son 
dakikada Esadm kalenin bir iki metro 
oniinde kendisine yuvarlana yuvarlana 
gelen topu ayagmm altcndan ka<;Irmasi 
beceriksizligin &aheserini te~kil etti ve o -
yun bu suretle 1-1 beraberlikle neticelen
di. 
Istanbul takrml lena le§kil edilmifli 

!stanbul F utbol Heyetinin diinkii c;I -
kardigl takima baklp akhmiza tayyare pi
yangoounun biiyiik ikramiyesini kazanan 
bir adamm yemeklerde ekmek yerine 
francala m1 yiyeyim, pandispanya m1 yi
yeyim ( diye diye <;Ildirmasi geldi. 

!stanbulda bu kadar bol takim ve bu 
tak1mlarda her mevkiin hoi bol ehil oyun
culan dururken ii<; sag a<;Igm yanyana 
dizilerek hi.icum hattm1n sag ve merkezi
nin allakbullak edilmesi en basil akii ve 
mantigm kabul edecegi bir i~ degildi. 
Sag ic;e Niyaziyi, merkez muhacime Me
lihi koymak ya futboldan hie; anlama -
mak, yahud da adam kayiTmak ve yahud 
kuliibcii!Uk etmektir. Bu i~te oyunculann 
da kabahatleri vardir. Mevkilerinden 
ba§ka yerlere konulduklanm gorUnce, 
her tiirlii hm1 unutarak, oymyamiyacak
lanm siiylemeleri laz1m gelmez mi? 
Sportmenlik bunu icab ettirmez mi? E
sadm, iyi bir oyuncu olmasma ragmen 
vUcudsiizlUgUnii nazan itibara alarak ye
rine ba~ka bir oyuncu koymagi dU§i.in -
mek ic;in pek o kadar bUyiik futbol bilgi
sine )iizum yoktur. DUn zavalh <;ocuk 
viicudiiniin kudreti nisbetinde c;ah~Ip c;a
bahyarak i.izerine verilen vazifeyi yap -
mak istedi, fakat bir tUrlU muvaffak ola
madi. 

T akimm merkez muavin ve merkez 
muhacim gibi iki esash yerini i~g~l. eden 
oyunculann hie; bir i~ gorememelen Istan
bul muhteltini, diin sahada, muharebe 
esnasmda kumanda kulesile makine claire
sine iki esash isabet ahp i~e yaramaz bir 
hale gelmi~ olan bir harb gemisine ben
zetmi~ti. 

Diin bu taklm maglub olmadiysa bu
nu, mf Safa ile Y a§ann giizel oyunlanna 
medy\Ul.uz. BUtiin miidafaada yalmz bu 
iki oyuncu miiteaddid defa bUyiik gol 
tehlikelerini bertaraf etmege muvaffak ol
dular. 

ikinci devreye <;Ihhrken Istanbul muh
telitinde yap.Ian tadilat ta yanh&h. ~eref 
i:imriinde bir defa olsun sagic; mevkiinde 
oynamami~ken bu kadar mUhim temsili 
bir ma<;ta oraya gec;irildi. Esasen, kendi 
yeri olmad1gl ic;in, merkez muhacim oy -
namasma, istanbul futbol ajanhgmm 
kuruntusundan ba~ka imkan tasavvur o
lunamiyan Melih, sahada topalhyarak 
dola§ITken Niyazi oyundan c;Ikanldi. 

Bir gUn evvelki mac;ta merkez muavin 
mevkiinde muvaffak olam1yan Riza da 
diin oynadlgi mUddet<;e de hie; muvaf -
fak olamadi. BUtiin bu muvaffakiyetsiz
likler, Istanbul futbol ajanhgmm futbol
culan tammadigi gibi, tamamile kuliib
cii ve adam kaymc1 bir zihniyetle hare
ket ettigini sahadaki on bin ki~iye ispat 
etmi§ oldu. Ajanl1k, lig mac;lannm iic; 
muhtelif sahada oynanmasmdan dolayi 
kuliiblerde mevcud oyunculardan hangi
sinin i~e yanyabilecegini bilemiyorsa biz 
hahrlatahm: 

Sag ic; yerine Vefadan N_lu~:e~emle 
Fenerden Naci, merkez muhac1mhge Ca
latasaraydan CUndUz Kihcla F e~erbah
c;eden Ali R1za, sol haf i~in Be§Ikta§tan 
F arukla CUne~ten Ibrahim, merkez mua
vinlik ic;in, bunu bilhassa zikrediyoruz 
-Eyiib tak1mmm merkez muavini, sag haf 
ic;in Galatasaraydan Kadri. sol bek i<;in 

ise gene Galatasaraydan Lutfi gibi oyun

cular vard1r. 
Sah giinii lzmire kar~I oymyacak taki

mi te~kil edecek olanlara, yukanki listeyi 
gazetemizden kesip saki amalanm ve ta
kimt yaparken bu listeye lutfen bir goz 
atmalanm halisane tavsiye ederiz. 

8 Haziran 

Filistin ihtilalinin seyri 

Yahudi mamureler 
tahrib ediliyor 

Filistin Arablarina, Suriye, 

•• nu 

ve M1s1rdan da yard1m edilmektedir 
Mavrayi~eria A 

lul si)'l 

Filistinde Y ahu -
di muhaceretinin de· 
vamma kar~I Arab 
!arm bu defaki k1 
yarnt, bundan evve1 

ki hareketlere ben 
zemiyor. Sekiz hal 
ta evvel ba§lad1~ 
halde kiyamm §id 
deti hal a kaybol . 
mami§, bilakis bi 
kat daha atmi§hr 
CoriinU§e gore bt 
ktyam Filistinde ya 
§Iyan bir milyon A 
rabla §imdiden dor 
yUz bini gec;en Y a 
hudi muhacirleri a - Fi!istinli Arab kadmlannm bir niimayi~i 

rasmda bir hayatmemal mUcadelesi manyadan ve Lehistandan gelen Yah 
§eklini muhafaza edecek ve Filistinde rnuhacirlerin kizlarmm ve kadmlart 
bundan sonra ya yalmz Arablar, yahud Avrupa plajlarmda oldugu gibi Tel· 
yalmz Y ahudiler ya§Iyacakhr. viv ve diger plajlarda ac;Iksa<;Ik gezJlll 

(:Unkii iki taraf ta bUtUn servetmi, lerine Arablar kadar Arabla~mi§ Y af 
mevcudiyetini ve atisini bu sava§a has • diler de fena nazarla bakiyorlar. L3\ 
retmi§ bulunuyor. Umum Arab ta - Y ahudi dii§manhgJ bir gUn bu eski ) 
cirleri ve fabrikatorleri be§ haftadanberi hudilere de §ami! olacak gibi gi:irUn~ 
grev ilan ettiklerinden magazalanm ve yor. 
fabrikalanm kapah tutuyorlar. Bunlar, Tarlalarda tahribat 
greve i§tirak eden amelesine ve diger mi.i
esseselerde ve limanlarda grev yapan A
rab ameleye hergiin ekmek paras• olarak 
binlerce !ngiliz lirasi veriyorlar. 

Filistindeki Arab kiyami ~imdiden It: 
li ve ikhsadi' cihetten azim tahribat:. b 
oldu. ~ehirlerin haricindeki Y ahudilef 
tarla ve c;iftliklerindeki bUtiin mezrtf 

Bu paralan Arab zenginleri sevine se
vine veriyorlar. Filistin Arabian yalmz 
da degillerdir. Kom§ulan MaveraU§§eria 
vr Suriye Arabian silah. para ve gonUliU 
gondermek suretile Filistin miicahidlerine 
yardtm ediyorlar. 

M1s1r Arabian dahi Filistin Arabia -
nnm davasim benimsediklerinden simdi 
Kahire, Iskenderiye ve diger §ehirlerde 
iane defterleri ac;dmi~hr. 

mii§ 
men 
ml§ 
mik 
mn 
mik 
AI 

Diger taraftan bUtiin dUnya Y ahudi -
lc:ri, siyasl tesir ve para ile Filistindeki 
S!yonist muhacirlere muavenet etmekte -
dirler. 
Arab jandarmalarr da isyan etti 

Filistinde mUtadele Arablarla Y ahudi 
muhacirleri arasmdadu. F akat bu mem
lrkette rnanda sahibi bulunan !ngiltere, 
Milletler Cemiyeti tarafmdan asayi~ ve 
huzuru muhafaza etmege memur bulun
dugundan Y ahudi muhacirlerin mal ve 
canlanm mUdafaaya c;ah§Iyor. Bu yiiz -
den son zamanlarda Filistin miicadelesi 
daha ziyade Arablarla ingiliz askerleri 
ve polisleri arasmda bir muharebe §eklini 
almishr. 

Filistinde Ingiliz zabitlerinin idaresi 
altmda bulunan Arab jandarma ve po -
lisler, yeni kiyamm mf vatanperverlik 
saikasile yapildigm• gorerek ukta§lan A
rablann iizerine silah kullanmaktan im -
tina etmi~lerdir. Arab memurlan ve Be
lediye reisleri de grev ilan etmi~ler, Be
lediyelerin Arab miistahdemin ve ame· 
lesi grev yaparak su ve elektrik ve tan -
zifat i<lerini durdurmu§lardir. Bi.itiin Fi
li£tin ;ehirleri susuz ve elektriksiz kal -
m1~11r. 

Biitiin liman ameleleri grevde 1srar et
tiginden Y ahudiler para toplay•p mf 
Y ahudi §ehri olan T el-Avi_v sahilinde li
man ve iskele yapiyorlar. Ingiliz asker -
Jeri bu arneliyati muhafaza ve himaye et· 
mektedir. Y ahudiler T ei-Avivden ba§ka 
~ehirlerin Arab mahallelerinden uzakta 
bulunuyorlar. Y ahudi mahalleleri telor
giilerle <;evrilmi§ ve ingiliz askerleri ta -
re~fmdan muhafaza altma almmi~tir. 
Y eni bir tehlike: Komiinist~ 

Filistinde Y ahudileri ve !ngiliz ida -
resini himaye eden yegane kuvvet ingi -
lizlerin burada bulundurduklan !skor;ya· 
h kuvvetlerle MISirdan getirdikleri yeni 
piyade taburlan ve lrak ve MISir Usle -
rinden getirilen hava kuvvetleridir. Fa -
kat yeni bir tehlike lngiliz idaresinin bu 
yegane istinadgahmi da sarsh. 

Filistin komUnist partisi ingiliz asker -
Jeri arasmda dagJltigi risalelerle askerleri 
itaalsizlige ve isyana te§vik etmi*, bu yeni 
tehlike ingiliz memurlanm biisbiitiin te -
lasa dii~Urmi.istiir. Bunun ir;in Filistinde 
id~rei orfiye ilan edilmi§tir. 

¥-'I-¥-

Arabla$an eski Yahudiler 

Filistinde miicadele Arablarla Siyonist 
teskilatmm biitUn diinyadan toplayip ge
ti;digi Y ahudi muhacirler arasmdadir. 
Filistinin eski sekenesi Yahudilere kar~I 
Arablann bir diismanhgi yoktur. (,:Unkii 
niifusu altm1s bini bulan bu eski Y ahu -
diler tamamile Arabla§mi~Iardir. Arab
ca konu~urlar. 1~ ve gUc;leri hep Arablar
ladir. Arablar bunlara huistiyan Arab
lar gibi bakarlar. 

Esasen bu Arabla§an Y ahudiler ga -
yet miiteassib ve eskilik taraftan olup 
muhacir Y ahudilcrin bid' atlerine kar§I 
hi~ tahammiilleri yoktur. Bilhassa AI -

ingili : poli.1i bir Arabm ii:ertnf anyor 

yakdmi§ ve agaclar kokiinden <;Ikanla ' 
n:k imha edilmistir. Y ahudilerin batak 
bklan kurutarak. viicude getirdikleri ~ifr 
!ikler bugiin birer harabezardir. 

1920 senesindenberi Amerika, AI ' 
many a, Lehistan ve Romany a Y ahudi • 
Jeri 80,000,000 ingiliz lirahk sermaY1 

toplay1p Fiiistindeki Arablann ellerindt' 
ki arazinin sekizde birini satm alaraJ 
mamureler kurmu~lard1. .?imdi bu ma 
murelerin hepsi tehlikededir. 

Filistindeki portakal bahc;elerinin yiit' 
de ellisinden fazlasi §imdiden Y ahudile ' 
rin ellerindedir. Bunlann ~ehirlerden u ' 
zakta bulunanlan harab olmu§tur, 
Bir milyon Yahudi 

~imdiki isyan ve k1yamm ba~hca siya' 
si sebebi son senelerde Y ahudi muhace ' 
retinin haddinden fazla artmi~ olmasin' 
dan Arablarm telasa dii~meleridir. Bu ' 
giinkii mikyasta m~haceret devam ettig~ 
takdirde on sene sonra Filistinde Yahudl 
nUfusu bir milyonu bulacakhr. K1yama 
diger bir sebeb de son zamanlarda Y a ' 
hudi mUesseselerinin Arab miistahdemin 
ve amele kullanmamasidu. Siyonist te§ ' 
kilah Filistine miimkUn mertebe fazla 
Yahudi i~<:i ve memur yerle§tirmek ic;in 
bUtiin Y ahudi mUesseselerini Arablar1 
kullanmaktan menetmi~tir. 

K1yamm §iddet bulmasma sebeb ise 
lngiliz memurlanmn Y ahudi muhacere " 
tini hi<; olmazsa muvakkat bir zaman ic;in 
durduracaklan yerde yeni mUsaadelerle 
arlirmi~ olmaland1r. 

'1-'1-¥-

Son giinlerde Arablarla lngilizler pek 
ac1k olarak harbe girmi§ bulunuyorlar. 
M uhtelif demiryolu koprUleri berhava e• 
dilmistir ve muhabere kesilmi§tir. Siyasi 
mevk~flan yerli jandarmalar serbest b1• 
rakttklanndan bunlar daglardaki muha " 
rib c;etelerin ba~lanna gec;mi&lerdir. 

Filistin dahilinde Y ahudiler lngiliz 
siingUsiine sigmdiklanndan pusmu~ duru• 
yorlar. Fa kat haricde biitUn dUnya Y a• 
hudileri devletleri tazyik etmektedirler. 
Bilhassa 1ngilteredeki Siyonist federasyo· 
nu kongresi lngiltere hiikumetini §iddetli 
tedbirler almaga te§vik etmektedir. !n " 
giliz matbuati diinya Y ahudilerinin 1n • 
giltereyi siyasl tazyiklerde bulunmalanna 
k1zmakta ve hUkumeti serbest birakma 
lanm tavsiye etmektedir. Hulasa bir ta • 
rvftan bir milyon Filistin Arabi bunlann 
arkasmda ve Y akm~arktaki 25 milyon 
Arab !ngiltere ile mUcadele etmekte ve 
diger taraftan 16 milyon niifusu olall 
dUnya Y ahudileri lngiltere ile siyasi bir 
miibarezeye giri§mi§ bulunmalctadn. 
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Alman lkt1sad Nazirinin 
manidar bir seyahati 

Antant 

Avrupa sulhunun 

Yeni Frans1z 

kabinesi itimad 

reyi kazand1 

Paristeki grev Fransan1n 
her taraf1na sirayet etti 

ahtm seyahati, Almanyantn Balkanlar1, iktisadi 
niifuz albna almak istedigi zann1n1 dogurdu 

temel tastdir)) 
' 

[Ba~tara.ta 1 fnct sahttedel 

mizin korunmast siyasetini giitmekte alan 
beynelmilel birlik oldugumuzu ispat ey· 

liyecektir. 

[8a$taratt 1 tnct sahtfedel 

Sag cenahtan M. Xavier Vallet, M. 
Blume Y ahudi diyerek bir giiriiltii c;1k · 

masma sebeb olmu~tur. 

Y eniden bir~ok fabrikalar daha i~gal edildi. Parisin 
ia~e, elektrik, su servisleri emniyet albna ahnd1 

Almanyanm Balkanlarda iktisadi hu
lul siyaseti takib etmege ba§ladJgJ hakkm
da Londra gazetelerinin verdigi haberler 
Berlinden teyid edilmektedir. Son bir 

Arzusu sulhu idame etmek alan Kii
<;iik Antant, kendi menfaatlerini miida
faa etmekle beraber kendi ittifak mua • 
hedelerindeki taahhiidlerini tamamt ta • 
mamma ifa edecek ve istisnastz biitiin dev
letlerle dostluk siyaseti takib eyliyecek· 
tir. Ki.iciik Antant hi<; kimseyi dii§man 
olarak tammamaktad1r. Kii~iik Antantm 
kendisine dii~man telakki edebilecegi 
kimseler, ancak sulh dii§manlandtr. 

Meclis reisi M. Herriot, siikunu iade 
elmekten aciz kalarak celseyi tatil etmek 
yolunu ihtiyar eylemi§tir. 

Celse tekrar ac;tld1gt zaman M. Blum, 
M. Vallete cevab vermek istemi§, fakat 

[Ba§tara!~ 1 tncl sahlfede] 

mi.iLakereler yapllmaktad!r. 
Renault miiessesesinde yakmda bir 

itilaf has1l olacag1 ve pazartesi giinii i§e 
ha~lamlacagl soy lenmektedir. 

Grev eyaletlere de sirayet etti 
Paris 7 (A.A.) - Grevin bu pazar 

gi.inii Pariste yava~ yava~ ~iddetini kay· 
betmesi beklenirken birdenbire eyalet· 
!ere sirayet etmi~tir. 

ve elektrik servislerinin durmu~ olduguna 
dair alan §ayialar teeyyi.id etmerni§tir. 
Diin bilhassa madeni sanayi merkezlerin
de amele ile patronlar hemen hemen an
la§mJ§lardJr. 

, habere gore Almanya 1ktJsad N azm 
Doktor ;lahtm Avrupanm cenubu §arki
sinde bir seyahate c;tkacagt bildirilmekte
dit. 

T aymis gazetesinin Berlin muhabiri 
Doktor ;lahtm evvela Y ugosla vyay1 zi
Yaret edecegini, oradan Atina, Biikre§, 
Sofyaya ugnyarak oradan Viyanaya gi
decegini yazmaktadJr. Doktor $ahtm bu 
seyahat program1 heniiz kat'iyetle rna • 
lum degilse de Berlinde yaptlan bir teb
ligde Alman iktJsad N azmnm eskiden 
Berlini ziyaret etmi~ bulunan baz1 devlet
lerin ihrac bankalan direktorlerinin ziya
retlerini iade maksadile seyahate <rlkaca
gJ kaydedilmektedir. 

Resmi mahfillerde, Doktor $ahtm bu 
seyahatinde ithal ettigi ticaret' e~yasmm 
bedellerini p~§in para ile tediye edemedi
~nden dolay1 Orta Avrupa ile Balkan • 
larda birc;ok zorluklarla kar~tla~an AI • 
man ticareti hakkmda alakadarlarla mi.i
:zakerelerde bulunacagJ soylenmektedir. 

Yugoslavya, Almanyanm aldtgt emtia 
\'e e§ya bedelini gene e~ya ve emtia ile 
odemesine razl olmu§ gibidir. 

Ekonomist gazetesinin Belgrad muha
hiri, ikhsadi hululiin Alman siyasetinin 

1 Yugosla vy ada tefevvukuna en kuvvetli 
bir vas1ta oldugunu yazmaktad1r. hal • 
Yaya kar§l zecri tedbirlerin tatbik1 dola -
Yisile Yugoslavya ikhsadiyatmm dii~tiigii 
tnli§kiil vaziyetten Almanya istifade et· 
menin yolunu bilmi&tir. Bu suretle, birik
mi§ alan ihrac mallanm hemen ve vasi 
mikyasta satml§hr. Bugiin Almanya
mn Yugoslavyaya alan borcunun 
mikt&n 500 milyon dinan bulmu§tur. 
Almanya ile Yugoslavya arasmda takas 
usulii cari oldugu ic;in bu para on iki ay· 
danberi verilememi&tir. Almanya veresi
ye ald1~J emtia miktanm 0 kadar artir • 
mi§hr kJ son tic;. ayltk istatistiklere gore bu 
rnallann bedeh 59,8 rnilyon dinardan 
88,6 milyona c;Ikarmi§ttr. 

B~I?ari tanla Yunanistamn Yugoslav 
ya gJb! hareket etmei>;e miitemayil olma
diklan zannedilmektedir. 

meclis reisi: 

Aziz dostlanm, Bugiin sizleri yanim· 
da gi:irmekle biiyiik bir sevinc hissediyo
rum. Bu dostluk hislerile, milletlerimizin 
s1k1 birligini viicude getirmek, bizim i~in 
bir borcdur. Bu a~1k ve samimi dostluk 

«- £u hadiseyi ben bizzat hallede -
cegim» diyerek kendisine si:iz vermemt& -
tir. Bunun iizerine M. Herriot ile M. 
Vallet arasmda ~iddetl i bir miinaka§a ol
mustur. Birka<; sua! ve cevabdan soma 
M. · Blum, kabinenin beyannamesini oku
mak iizere kiirsiiye c;tkmisbr. 

Gazetelerin miitalealarr 
Paris 7 (A.A.) - Biitiin gazeteler, 

yeni kabinenin meclis . huzuruna «;lkmasi-. 
na uzun siitunlar tahs1s etmekte ve heps1 
de hiikumetin ilk celsede beklenilen geni§ 
ekseriyeti kazanmi~ oldugunu kaydeyle

mektedirler. 

Alman ikttsad Naztn doktor §aht 

rederek aynen ~u miitaleayi yiiriitmekte
dir: 

' hisleri ile me~bu olaraktir ki kadehimi 
Reisicumhur Benes ve Naib Prens Po • 
]iin s1hhatine kaldmr ve Cekoslovakya ile 
Yugoslavyanm refahma i~erim.» 

«Berlinde cenub ve cenubu §arki Av· 
rupanm vaziyetlcri tetkik edilirken Renin 
Almanya tarafmdan i§gali, baz1 memle· 
ketlerin §imdiye kadar bir prensip §eklin
de takib ettikleri siyasi ve~helerini yeni· 
den tetkike mecbur etti. Romanyanm bu 
vaziyetler kar~ISinda tuttugu ~iddetli mu· 
halefet yoluna kar§I Almanya tedbirlet 
hazirlarnaktadJr .» 

Son zamanlarda Y ugoslavyay1 kazan• 
mak ic;i.n F ransa ile Almanya arasmda· 
biiyiik bir miicadele yap1lmakta oldugu • 
nu yazan Ekonomist gazetesinin Belgrad 
muhabiri, F ransanm Yugoslavyaya yap· 
t1g1 iktJsadi yardJmlarm 1931 denberi ke
silmesi, Kral Aleksandnn F rans1z topra
gmda suikasde ugramas1 bu iki devletin 
arasma hissedilir bir sogukluk sokmu§tu. 
Sonra, zecri tedbirlerin tatbikile miieykiil 
vaziyete dii§en Yugoslav ihracatma 
F ransamn ufak bir yard1mda bulunma· 
mas1, Frans1z - ltalyan teeyriki mesaisi 
neticesi olarak F ransanm Milletler Ce· 
miyetine «sabotai» yapmast bu soguklu
gu daha gergin hale getirmieytir, diyor. 

Almanya biiti.in bu halleri takdir et • 
tiginden bundan sonra Yugoslavyayt 
kendi tarafma ~ekmek ic;in pek biiyiik 
gayretler sarfetmege ba§lamJ§ ve yaptlgi 
siyast propagandalar son zamanlaTda bir 
hayli de miiessir olmu§tur. Fakat Yugos
lavya heniiz Alman tekerlegi arasma gir
memi§tir. 

Prens Polun nutku 
Bundan sonra Naib Prens Pol a§a • 

gtdaki nutku soylemi§tir: 
«- Bu dakikada, Romanya, <;ekos -

lovakya ve Yugoslavyamn harici siya • 
setlerini ilham eden ve viicude getiren 
fikirler arasmdaki tam mutabakati tesbit 

t ekle rok bahtiyanm. Majestelerinin em ,. ~ . 
hakimane sozlerinde, mufahham yegem~ 
B .. "k Kral Birinci Aleksandrm tak1b 

uyu K I I k .. 
ettigi ve bugiin ba§ta g~nc . ~a o ~a. u· 
zere biitiin yugoslav mtlletJmn sam1m1 ve 

rsJlmaz bir halde takipte devam eyle • 
sa . k 
digi yiiksek hedefi ac;1k surette gorme • 

teyiz.» 
Naib Prens Pol, nutkunu Kral Karol 

ile Reisicumhur Benesin s1hhatlerine ve 
Romanya ile Yugoslavyanm refahma ka

dehini kald1rarak bitirmi~tir. 
M. Benesin nutku 

En nihayet soz alan (:ekoslova~ya ~e
isicumhuru Benes ise §U nutku soylemi§· 

Populaire gazetesi, yaztyor: 

«Kabinenin beyannamesi 12 §Ubat 
1934 tarihinden son intihabata kadar 
<·:Halk~Ilar cephesi» nin orijinalitesini ve 
kuvvetini te~kil etmi§ olan ayni yenilik -
Jeri, ayni itimadt ve ayni azmi gi:istermi§-

tir.» 
Humanite, grevcilerin ba~hca metali

batJm tatmine matuf kanun layihalanmn 
acilen parlamentoya tevdiinin vadedil • 
mi§ olmasmdan dolay1 memnuniyet iz • 
har etmekte ve bu suretle halihamdaki 
ihtilaflann halline miisaid bir hava viicu

de getirilecegini kaydeylemektedir. 

Maten, Journal ve Echo de Paris ga

zeteleri, M. Blumiin frankm miidafaast 

lehinde vaziyet almt~ oldugunu bilhassa 

kaydetmektedirler. 
Echo de Paris, diyor ki: 
«M. Blumiin yangma koriikle gitme

ge ~al;§IDI§ oldugunu si:iylemek haksiZhk 

tir: olur. Ancak ameleye hitab ederken on • 
«- Di.inya siyasetinde, diinya degil- kl · · k' 

b. d . !arm ihtimal anhyabilece en aztm ara-
se bile Avrupa siyaseti i~in 1.r onemec 
noktast te~kil edebilecek mahtyette alan ne ve a<;Ik !isant kullanmamt~hr.» 
bir anda Kral Karolun, Kii~iik Antant Franszz Bankasznm yeni biit~esi 
devlet reislerini Biikre§te toplanmi§ gor· Paris 7 (A.A.) - Maliye Nezareti 

mek hakklndakl. fikrini buyuk bir sevincle d d d'l sm't bir tarafm an iin gece ne§re 1 en re 
kar~tladtm. tebligde M. Labeyrienin Fransa BankasJ 

Kiiriik Antantm Balkan Antann ile h kA · "' miidiirliig~iine tayininin ii umetm para 
s1k1 bir ieybirligi halinde, rnerkezi Av k 

· k · t meselesindeki vaziyetinde bir degi§ikli 
rupada sulhu ve muvazeneyl ta v1ye e • 
mek hedefini giitmekte oldugu, bugiin oldugu suretinde tefsir edilmemesi laztm 

Marsilyada ~eker tasfiyehaneleri arne· 
lesile dok amelesinden 1 700 ki§i, i§le
rini birakmJ~lardJr. T asfiyehaneler arne· 
lesi, bir fabrikayt i§gal etmi§lerdir. Dok 
amelesi de Capscarse vapurunun hareke
tine mani olmaktadtrlar. 

Sima! mmtakasmda da gece grev ha
reketi etrafa yaytlmaga ba~lami~lir. 

Havreda ~ehrin temizlik i~leri bu sabah 
yapiimamJ~ttr. 

Bununla beraber her tarafta ia~e i§· 
Jeri ve gaz, elektrik ve su servisleri emni
yet altma almmi~hr. 

Lille 7 (A.A.) -Valenciennes ma
deni sanayi patronlan consersiyomu ile 
arrondismanm 25 bin ameleyi temsi\ e
den arnele sendikalan murahhaslan bir 
itilafname viicude getirmek maksadile 
mlizakereler yap1lmast i~in bir mukave· 
lename imzalami§lardtr. 

Gazeteler pkmaga ba,ladz 
Paris 7 (A.A.)- Yeni Maliye Na

zmnm diin umumi mesai konfederasyonu 
sekreteri M. Jouhaux ile yapt1g1 gorii~ • 
meden sonra grev m,eselesinin yakmda 
halledilmesi ihtimali artmi§tlr. 

Biitiin gazeteler, CJkmt~ttr. Gaz, su 

lzmir ihbsas mahkemesi 
lagvedildi 

hmir (Hususi) - hmir ihttsas mah· 
kemesi de lagvedilmi§tir. Fa kat onun ye· 
rine «salahiyetli hakim» te~kilah kuru • 
lacakhr. Burada «salahiyetli miiddeiu • 
mumi» namt altmda bir de Miiddeiumu· 
mi bulunacaktir. Y eni te§kilat i~e ba~la
ymciya kadar, buraya aid isler asliye 
cezada goriilecektir. __ _..,HI ... OHI--

Genc bir sporcu oldu 
Beykoz kulubunun guz.ide yuzucU!e • 

rinden Hakh birdenbire hastalanarak 
nakledildigi Haydarpa~a hastanesinde 
olmii§tiir. Hakkmm zehirlenerek oldugii 
soy)endiginden otopsi yapi\maSI ic;in 
cesedi Morga nakledilmi~tir. 

Oliimiin sebebi bugiin anla§Ilacakttr. 

Binaenaleyh, Doktor ;;ahtm bu seya • 
hatinin ba§hca sebebi, klering mukavele • 
lerinin Almanya ic;in Orta Avrupa ve 
Balkanlarda §ayam memnuniyet bir §e· 
kilde i§lememesi olsa gerektir. 

Prens Polun kral naibi olmaS'l lizerine 
Yugoslavya siyaseti lngiltereye kar§l da· 
ha hassas davranmaktadu. lngilterenin 
F rans1z • Alman meselesinde tutacag1 
yolun bu siyasetin inki§afmda biiyiik e • 

hemmiyeti oldugu muhakkaktJr. Keza 

Fransada da Milletler Cemiyetine mer -

biitiin Avrupaca malum bir hakikattir. gelecegi beyan olunmaktadtr. 
Hatta Milletler Cemiyeti siyaseti esa· _:::=::~.:..-----------------~---------

miisamere Doktor Sahtm bu ziyaretlerinde acaba 
hir siyasi maksad da var m1d1r? 

T aymis gazetesi Alman 1ktJsad Nazi· 
nna boyle bir vazife verildiginin me<;hul 
oldugunu, fakat gezdigi yerlerde memle
keti i<;in faydah addettigi malumah top· 
liyacagtmn muhakkak bulundugunu zik· 

but bir hi.ikumetin i§ba§ma gelmesi Yu -

goslavya siy aseti lizerinde biiyiik tesir 

yapmaktan hali kalm!yacaktlr. 

Habes 
' 

imparatoru Londrada 

• ' 

sJ altmda dahi, Avrupa muvazenesi pren· 
sibi bugi.in olmii§ degildir. Kiic;iik Antant, 
Tuna ve Balkan mmtakasmda bu pren • 
sipi miidafaa etmekte ve bu suretle yalmz 
kendi menfaatlerini degil, fakat ayni za
manda Avrupa sulhu menfaatlerini de 

giitmektedir. 
A§ag1daki sozlerimin, biitiin Avrupa 

hiikumet merkezlerinden i§itilmesini is ' 

te~im: 

Haskoy Krztlay fUbesinin miisameresinde (lstiklal) 
piyesini temsil eden gender 

Bir uzla§ma temini ic;in icab eden bii
tiin tedbirler almmi§hr. 

ltalyan gazetelerine gore ... 
Roma 7 (A.A.) - Frans1z grevin· 

den bahseden ltalyan gazeteleri bu ha . 
reketin ac;1k~a siyasi bir rnahiyet a!dtgi
m kaydeylemekte ve amelenin buglin 
iktidar mevkiine gelen sendikac1 §eflere 
itimad1 olmadigmt gosterdigini yazmak -
tadtr. 

T aymis gazetesinin miitalea•r 
Londra 7 (A.A.) - Leon Blumi.in 

grevcilere i§e ba§lamalan ic;in yaphgi 
miiracaati mevzuu bahseden Times gaze
tesi diyor ki: 

«Grevcilerin, bu miiracaati nazan dik
kate alarak tekrar i§e ba§hyacaklan ve 
fabrikalan tahliye edecekl4'i iimid edi
lebilir. Blum ameleye vaidde bulunur -
ken miifritlerin tazyiki altmda kaldtgi it
hamma kendini maruz buakmarnt~hr. 
(:i.inkii vaidleri esasen halkc;Jiar cephesi 
programmda mevcuddur.» 

lspanya, frankzn vaziyetini 
hassasiyetle takib ediyor 

Madrid 7 (A.A.) - Bankacilar me
hafili F rans1z frangmm seyrini bliyiik 
bir dikkatle takib eylemektedir. 

Mevcud kanaate gore frank yuvarla
mrsa diger bir ~ok dovizler de beraber 
siiriiklenecektir ve peseta da bir istisna 
teskil etmivecektir. 

POLISTE 
KESKiN SiRKE KABINA ZARAR 

VERiR - Ortakoyde Falanga sokagm
da 22 numarah evde oturan 25 ya§la -
rmda murettib Yani, kansile yaptlg1 
kavgadan muteessiren merdivendeki 
camekam kirmi§tll'. Bu esnada kendisi 
de sol bileginden ag1r bir surette yara -
landtgmdan hastaneye nakledilmi§tir. 

iSKEMLE iLE KAFASINI YAR • 
l\11~ - Beykozda <;ubuklu mahallesin
de oturan 35 ya§larmda arabac1 Ra§id, 
ayni mahallede oturan arabac1 tsmaille 
kahvede bir mesele hakkmda miinaka
~a ederken hlddetlenmi§ ve iskemle ile 
tsmaili ba§mdan yaralami§hr. Ismail 
hastaneye nakledilmi§, Ra§id de yaka
lanarak Adliyeye verilmi§tir. 

M"OTECAViZ SARHO~ YAKALAN
DI - tJski.idarda Selamiali mahalle -
sinde 28 say1h evde oturan 50 ya~larm
da ren~ber !smail oglu Arif, sarho§ ola
rc:k sokakta nara atarken ve otekine 
berikine kufiir ederken yakalanml§tlr. 
SarhO§ Arifin ustiinde bir de kama bu
lunmu~tur. 

AYA(H KAYARAK D"O~EN HA -
MAL - Arkasmda bir diki§ makinesi 
oldugu halde Giimu§suyundan Kabata
§B dogru inrnekte olan Kabata§ iskelesi 
hamallarmdan Mehmed oglu Siileyman 
ayag1 kayarak birdenbire dii§mii§ ve 
kafasmdan yaralanmi§tlr. 

OTOMOBiLiN ALTINDA KALAN 
(_;OCUK - Mecidiye koylinde Biiylik
dere caddesinde 12 numarall evde otu
ran tramvayc1 Kamil oglu Ziyaeddin 
evvelki ak§am cadde ustunde bisiklet
lt> gezerken arkadan gelcn 1504 numa -
rall otomobilin i:iniinden ka~amtyarak 
yere yuvarlanmi§ ve muhtelif yerlerin-

den yaralanml§tlr. Yarall Etfal hasta • 

nesine nakledilmi~ ve otomobilin sahi

br de yakalanarak Adliyeye verilmi§ -

Kii~iik Antant, merkezi A vrupa biin
yesinde ve Avrupa sulhu binasmda temel 
ta~Idtr. Kii<;iik Antant, onsuz bi.i~iin f?. V· 

rupa sulh binasmm, ak1beti tah~m edJ!~
miyecek derecede biiyi.ik ehem~ny~tte ~tr 
anla~mazhk ortasmda yJktlacagi b1r dt • 
rektir. Kii~iik Antantta, biiyiik emeller 
ve her hangi bir kimseye ve bilhassa ko:n: 
~ulanmtza kar§I bir di.isiince goriilmesml 
istemem. Muhalefet edenlerin bunu an • 
lamamalan ve fikirlerimiz arasmda mev • 
cud olm1yan mutabakatsizlikler gor.erek 
bundan iimide diismeleri, e<ok §ayam ta· 
acciibdiir. Miisaade ediniz de bir kere 
daha tekrar edeyim: Kral K~rol~n .v~ 
Naib Prens Paulun da soylediklen &1bl 
aramtzda hic;hir fikir fark1 mevcud de 

Haski:iy KlZllay nahiyesi, senelik mus~m.er:sini ~i.in. vermi§tir .. Miisamered.e 
nahiyenin amator gencleri tarafmdan (Istiklal) . p~yes1 muvaffak1yetl~. tems1l 
edilmi§tir. Temsilden sonra Parti tarafmdan yetl§hrilen genclerden rnurekkeb 
musiki heyeti tarafmdan muhtelif parc;alar <;almm1~, bunu mi.iteak1b mono 

~~?!.:: .. ~.~?:~~.~.~.i?.~~:: .. ~~.~?.~.~:.: .. ~.~::'~~~.~~~r.~:.:~ .. ?.~~~.i.~~~: ...... : .................................. :.i.~: ...................................................... . 
tecriibesi 

.... 
I 

Habe, /mparatorunun bir lngiliz vapurile Londraya gittigini ve 
lngiliz halkz tarafzndan tezahiiratla kar~rlandrgrm yazmt~ttk. Yu 
luarzki resim, lmparatoru vapurdan ftkarken ve kendisini kar~tl1 -
Jlan halkm tezahiirallm gosteriyor. 

gildir.» 
Reisicumhur Benes nutkunu Roman • 

ya ve Yugoslavyamn refah1 hakkmda te· 
menni izhar etmek ve Cekoslovakyamn 
rniittefiki iki devlet reisini hiirmetle ya· 
deylemek suretile bitirmi,tir. 

Resmi teblig 
Biikre§ 7 (A.A.) - Rador ajansi 

bildiriyor: 
o~ devlet reisinin toplantJlanndan son· 

ra a~ag1daki teblig ne§rolunmu§tur: 
«Bugiin Scroviste §atosunda, Kral Ka

rol, Reisicumhur Benes ve Prens Pol a· 
rasmda dart saat siiren ikinci bir kon • 
ferans aktedilmiey ve bu konferansa Ro • 
manya Basbakam T ataresko, Romany a 
D1§ hleri Bakam Titulesko ve Cekoslo
vakya Dts i§leri Bakam Krofta ta i§ti • 
rak etmi§lerdir. Giiniin biitiin meseleleri 
tetkikten ge<;irilmi~. biitiin meseleler ii • 
zerinde tam bir fikir birligi mii§ahede e· 
dilmis ve bu sebebden mii§terek bir faa
]iyet tesbit olunmu§tur.» 
v~ devlet reisi her sene toplanacak 

Biikre§ 7 (A.A.) - Prens Paul ile 
M. Benes, her sene bir defa toplanma -
lan i~in Kral Carol tarafmdan yap1lan 

teklifi kabul etmi§lerdir. 

Ankarada yap1lan 

Ocr aksam evvel Ankarada tayyare hiicumlanna kar§I 
hir sislerr:e tecriibesi yapildigmt, Devlet mahallesinin birka<; 

sisleme 

dakika ic;inde gozden kapattldigmJ yazmi§hk. Resmimit An· 
karamn sisler altmda kalan k1smim gosteriyor. 
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FENNi SONNETc;i 

EMiN FiDAN 
Be~ikta~ Erip aparbmam 

Telefon: Kabine 44395 ev 40621 

Ar; karnma bir kahve ka~Ijp. almd1kta 
KABIZLIGI DEFEDER 

HASAN 
RUJ ve ALLIKLARI 

Fransada Koti ve Amerikada Mi§el ne ise Tiirkiyede ruj ve alhk 
ancak HASAN markas1 kadmlarm ve giizellerin ve genclerin ha
yati istekleridir. Sabit, a'rtk ve orta ve koyu renkleri vard1r. Ruj 

60 alhk 35 kuru§tur 

H A S A N deposu : Istanbul • 
Ankara - Beyoglu 

Demirkap1da lstanbul Jandanna 
Konak Komutaniigindan: 

Siyasal Bilgiler Okulu Sat1nalma 

Kapah zarf usulile eksiltmesi 3/6/936 giinii saat 15 te muvaklial 
ihalesi yap1lmak iizere 19, 22, 28 may1s ve 2/6/936 giinlerinde gaze
telerle ilan edilen Demirkap1da Jandarma Konak binasmm ikmali 
in~jaatma isteklilerin Nafta V ekaletinden ehliyet vesikas1 getireme
diklerinden otiirii eksiltmesi 23/6/936 salt giinii saat 15 te yaptlmak 
iizere Komisyon kararile uzahlmii}hr. Evvelki ilanda gosterilen plan, 
fenni ~}art kagtdlarl ve sair teferriiat Maliyeye yatmlacak 150 kurut· 
luk makbuz kar!iihgmda Komisyondan verilecektir. Bu ife istekli 
olanlarm ihale giiniinden en az sekiz giin evvel Naf1a Vekaletine mii• 
racaatle ehliyet vesikast almalan ve ilk giivenme bedeli olarak 2170 
lirahk banka veya Maliye Sand1k makbuzu getirmeleri ve 2490 sa • 
ytlt kanunda yaztlt genel hiikiimlere gore isteklilerin eksiltme saa • 
tinden bir saat evveline kadar teklif mektublarile biitiin vesaiki Ko
misyona vermif bulunmalan tekrar ilan olunur. (3084) 

Komisyonu Ba~kaniigindan: istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlari 
Okulumuzun haziran, temmuz, agustos, eylul936 aylarma aid erzak ihiyac1 atagida gosterilen te • 

kilde Fmdtkhda Giizel San'atlar Akademisinde Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde ihale edilecek • 
tir. lsteklilerin teraitini gormek i!<in Yild1zda Okul idaresine ve eksiltmiye girmek if,:in ihale giinleri Ko
misyona miiracaatleri liizumu ilan olunur. Miinakasa saat 15 ten 17 ye kadar devam edecektir. (3078) 

Cinsi Miktan Muhammen Muvakkat ihale giinii 
bedel teminat . · 

Me~e 12 bin Beher kental 270 lira 24/6/1936 
komiirii kental 30 kuruf ~ar,amba 

Yemeklerden birer saat sonra ahmr· 
sa HAZIMSIZLIGI, mide ek~ilik ve 
yanmalarmi giderir. Ajp.zdaki tats1zhk 
ve kokuyu izale eder. HOROS markali 
ambalajma dikkat. 

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

Sa~ dokiilmesi ve kepeklerden 
kurtulmak i~in en miiessir ilac 

~ I, 
~h;iliill• 

PETROL 
-NiZAM_. 

Nevi Az ~ok 
Ekmek 7000 12000 

Et 2000 5000 
Sadeyag 1000 1800 
Zeytinyag 200 500 
Zeytin 150 300 
Sa bun 500 800 
Pirin~ 600 1200 
Tuz 400 800 
Patates 600 1000 
Kuru sogan 700 1200 
Yumurta 500 12000 
Sebze 450 850 li. 
Kesme feket 700 1200 
Toz seker 1000 1800 
(:amal}lr yt. 1000 1800 li. 

Doktor 

A. NABi 
GogUs ve dahlli hastahklar 

mUtehaSSISI 
Hergiin ogleden sonra 

Ankara caddesi, 71 
Telefon : 20327 

Elektrik eksiltmesi 
Manisa Belediyesinden: 
1 - Manisa ~ehri elektrik tesisah Nafta Vekaletince musaddak 

proje ve ~art!)amesi mucibince eksiltmeye konulmuttur. 
2 - Lokomobil, elektrik miivellidi, tevzi tablosu, irtibat nakille · 

ri, muhavvile merkezleri ve teferriiati, ~ebeke tesisab ve bunlarm 
montajlan ve sair bilciimle teferriiat ve malzeme kapah zarf usuli ~ 
ledir. Bedeli muhammen altmtl} be, bin iic; yiiz otuz alb lira olup ay
rica dokuz bin lira bedeli muhammenli santral binast bu eksiltmeden 
haricdir. 
3- Bu i,e aid evrak ~unlard1r: A- Eksiltme tartnameleri. B

Mukavele projeleri. C - Fenni tartnameler. D - Proje ve planlar. 
E - Ke,ifnameler ve teferriiatl ve saire. 

4 - istekliler bu evrakt Manisa Belediyesinde gorecekleri gibi ls
tanbulda Taksimde lstiklal aparhmamnda elektrik miihendisi Ha ~ 
san Haletten de bedeli mukabilinde alabilirler. 

5 - Eksiltme miiddeti 18 mayts 936 tarihinden itibaren kuk bef 
giin olup ihale 3 temmuz 936 cuma giinii saat 16 da Manisa Beledi
yesi binasmda yaptlacakbr. 

6 - Eksiltmeye girebilmek ic;in taliblerin ke,if bedellerinin yiiz -
de yedi bu!<ugu nisbetinde muvakkat teminat ak~esi yabrmalar1 ve • 
ya 2490 numarah kanunun tarifab dairesinde bir banka mektubu 
getirmeleri ve l}imdiye kadar bu gibi itleri yaphklarmt ve bu husus
taki fenni kabiliyetlerini gosterir kanaatbahf vesika ibraz eylemeleri 
ve bunlar bir 'iirketi temsil ediyorlarsa musaddak vekaletname ve 
mukayyed bulunduklart Ticaret Odast veya mahkemesinden yeni ta
rihli bir vesika gostermeleri ,arthr. 
7- Teklif mektublart betinci maddede yazth saatten bir saat ev

veline kadar Manisa Belediye dairesine teslim edilecektir. Posta ile 
gonderilecek mektublarm nihayet mezkur saate kadar gelmif ve d1' 
zarflarmm miihiir mumu ile kapahlmtf olmast ,artbr. 

8 - t,bu eksiltme ve ihale 2490 say1h artbrma, eksiltme ve ihale 
kanunu dairesinde yaptlacagmdan teklif mektublarmm da bu kanu
nun tarifatJna ve hiikiimlerine uygun olarak hazulanmt'i olmast ,art
ttr. (2855) 

GAZOZ UNU liE MADEN SUYUNU 
HER VERDE TERCIH EDiNIZ 
GALATA ARABOGLU N~ 6 

ViKiNG 
markah 

Siit Makinalan 
hem ~ok iyi 

hem 'rok ucuzdur 

:Tt1rK.;I/IJNtfJa LTD. sri. 
IST4NBUL, OAL4TA, PER$£MSE PAZARI 04 

istanbul Valiliginden: 
Madde 1 - Trakya Umum Miifetti~ligi bolgesindeki koylerde 

kullamlmak iizere dort cins makbuz tabedilecektir. Beher cinsten 
1300 aded olacakhr. 

2 - Bunun tahmin edilen bedeli 650 liradu. 
3- ihale giinii 19 haziran 936 giiniine musadif cuma giinii saat 

l4 tedir. 
4 - !hale Vilayet Dairesinde Mektubculuk makammda olacaktu. 
5 - Miinakasa aleni olacakhr. 
6- Depozito ak(,:esi 49 liradtr. 
7 - Makbuz niimuneleri ve ~artnameler Vilayet Daire Miidiriye 

tinde olup taUbler hergtin lstiyebilirler. (3088) 

M. Fi. 
11 
45 
90 
60 
30 
35 
23 

7 
9 

15 
1,50 

30 
27 

2,40 

ihalenin 
Bed eli Teminati tarihi 
1320 99.00 23/6/936 

2250 169.00 23/6/936 
1620 122.00 23/6/936 

300 23.00 23/6/936 
90 7.00 23/6/936 

280 21.00 23/6/936 
276 21.00 24/6/936 

56 5.00 24/6/936 
90 7.00 24/6/936 

180 14.00 24/6/936 
180 14.00 24/6/936 

64.00 24/6/936 
360 27.00 25/6/936 
486 37.00 25/6/936 

1800 li. 135.00 25/6/936 

a~tZI ytkamak arttk bir kOifet de~ildlr. 
zira gayri kabili ktyas olan PERLO· 
DENT di~ macunu. bu kOIIeti ortadan 
kaldtrmt~dtr. 

PERLOOENT cok zevkll oldu~u glbi, 
solu~unuzu d~ serinletlr. 

. -·-

,Sekli 
Af,:Ik eksiltme 

» » 
» )) 

» » 
» » 
)) » 
» » 
)) » 
)) >> 
» )) 

» >> 

» >> 

» )) 

» )) 

» )) 

~4-l!·~~~-?~4<d·.uf>H~ ~ <J.t.·. 
V<l di1~ eta.... ..t.ot<u ~ •••• ;·;..:_d./?. 

~atalca U~esinin Ormanh koyii civarmda bulunan Elecik mandt • 
raSl Vak1f ormanlarmdan kesilip yaptlmak fartile yukanda miktart 
yaz1h mefe komiirii ac;tk arttirmtya !r•kanlmifhr. ihalesi 24/6/936 
~ar~amba giinii saat 15 te istanbul Vakiflar Ba,miidiirliigii binas1n • 
da toplanacak Komisyonda yap1lacaktu. ~artnamesi hergun Akarat 

kaleminde goriilebilir. lsteklilerin ihale saatine kadar pey akc;elerile 
birlikte gelmeleri. (3130) 

C:ioz Hekimi • DEMOSTEN Dr. SUKRU ERTAN 
Me§hur PW.tarktn 

Haydar Rifat tarafmdan tcrciime 
edilmi~tir. 35 kuru . 

Cagalogll! Nuruosmaniye cad. ~{o. 

30 (Cagaloglu eczanesi yanmda) 
Tel. 22566 

istanbul Milli Emlak Miidiirliigiinden: 
Senelik 

muhammen 
kira bedeli 

Tophane 
Kastmpafa 
Fener 
Fener 

Fener 

Kocamusta~ 

: Giimii,halkah sokagt 7 No.lt diikkan ve oda 
Tersanekap111 sokagt 21,23,25 ev ve diikkan 
~ollahiisrev Mekteb sokagt 4 sayth ev 
Mollahusrev Kiic;iikmustafapana caddesi 
92 diikkan 
Mollahusrev Kiic;iikmustafapafa caddesi 
94/2 diikkan 

Lira 
240 
144 
96 

120 

96 

fapa,a Yenimahalle sokag1 32 sayth kuliibe 6 
Kuzguncuk Bakkal ve lcadiye sokagt 9 say!l1 ev SO 

Kuzguncuk Bakkal ve icadiye sokagt 68 sayth diikkan 60 
Kiic;iikpazar Dokmeciler sokag1 93 - 95 say1h diikkan 36 

Yukanda yazth mallar 23/6/936 sah giinii saat 14 te hizalarmda 
yazth muhammen senelik kira bedelleri iizerinden a!<lk artbrma He 
ve kira bedelleri dort miisavi taksitte ve taksitler pefinen tediye e
dilmek iizere bir sene i!<in kiraya verilecektir. lsteklilerin yiizde ye
di bu!<uk pey ak!<elerini vakti muayyeninden evvel yahrmalari. 

«F.» (3081) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiY ANGOSU 
,Simdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir 

2 nci ke,ide: 11 Haziran 936 dad1r 

Riiviik ikramiye 3 0. 0 0 0 lirad1r 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) lirahk bir miikafat vardtr ... 

0 skiidar Tahsil Direktorliigiinden: 
Oskiidarda Altunizade Mecidiye mahallesinde Ni,antal}t cadde • 

sinde eski 4 miikerrer yeni 12, 12/1, 12/2 say1h mahal mutasarrtfi 
Y akubun 360 lira 6 kuru, borcundan dolayt mezkur mahal 4000 :i-

u.. k··d T h ·1 o· kt·· 1·· ~.~ ·· d ra k•ymet iizerinden miizayedeye vazedilmi,tir. 15/6/936 giiniine 
S U ar a Sl Ire or ugun en: musadif pazartesi giinii ihalei evveliyesi icra k1hnacagmdan talib 

Oskiidar Altunizade mahallesinin Selams1z Topanelioglu cadde · olanlarm % 7,5 pey akc;elerile birlikte Oskiidar kazas1 tdare He -
sinde kain 20 numarah mahal mutasarnft Hafiz ~iikriiniin 164 lira yetine miiracaatleri. (2936) 
borcundan dolayt mahalli mezkur 800 lira iizerinden miizayedeye I 
vazedilmi,tir. Talib olanlarm ihalei evveliye olan 15/6/936 giiniine istanbul Beledivesi ilanlarl 
musadif pazartesi giinii % 7,5 pey akc;elerile Oskiidar Kazast ldare ••••••••.--•••••••••••••••••••• 
Heyetine miiracaatleri. (2935) 

1... I inhisarlar Umum Miidiirliigiinden _ 

1 inhisarlar idaresinin istanbulda ,Semsipafada yapbracagt 
372,344 lira 96 kuruf ke,if bedelli yaprak tiitiin amban. Ka • 
pah zarf usulile eksiltmiye konmuftur. 

2 - Miinakasa evrakt 18 lira 62 kuruf mukabilinde lnhisarlar in
faat 'ubesinden altnabilir. 

3 - Eksiltme 25 haziran 936 per,embe giinii saat 11 de Kabata,ta 
inhisarlar Levaz1m ve Mubayaat ~ubesi ~inasmdaki Ahm Sa
tim Komisyonunda yaptlacakhr. 

4 - Muvakkat teminat 18,643 lira 80 kuru~jtur. 
5 - isteklilerin eksiltme giiniinden en az sekiz giin evvel Nafta 

Vekaletine miiracaatle alacaklari fenni ehliyet vesikalan bu 
bedelde bir binanm eksiltmesine gir~ege musaid oldugu tak~ 
dirde kendileri miinakasaya il}tirak ettirileceklerdir. Bu ehli • 
yet vesikalarmm ihale giinunden en az iki giin evvel lnhisar
lar in~aat ~ubesine ibrazile miinakasaya iljtirak edebilecegine 
dair vesika ahnmast fartbr. 

6 - Teklifleri havi kapah zarflar en ge(,: ihale giinii saat tam ona 
kadar ismi gec;en Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde 
verilmi~ olmahdu. (3127) 

ishakpafa yangm yerinde 25 inci 
adada yiizsiiz arsa. 
Aksaray yangm yerinde Yakubaga 
mahallesinde Boyac1 sokagmda 
46 net adada yiizsuz arsa. 
Cihangir yangm yerinde Havyar 

sokagmda 31 nci adada yiizsiiz arsa. 
Aksaray yangm yerinde Balaban • 
aga mahallesinde Biiyukrefitpafa 
sokagmda 6 net adada yiizsiiz 

arsa. 

Sahas1 Bir met- Muvakkat 
M. rosunun teminatl 

murabbat muhammeni 

30 4 g· 

84,50 1,50 9,51 

24.64 5 0,27 

107,32 2 16,10 
Yukanda sahast ve bir metrosunun muhammen ktymeti muvak • 

kat teminatlan yazth olan arsalar alakadarlar arasmda sablmak ii
zere ayn ayn ac;tk arthrm1ya konulmuftur. $artnameleri Leva7.tm 
Miidiirliigiinde goruliir. tstekliler hi.zalarmda gosterilen muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 18/6/936 per,embe giinii 
aaat 15 te Daimi Enciimende bulunmahdirlar, cB.» ('3048) 

e 
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1 
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W Hazlran 19311 .. 
DOLAYISilt 
TENZiLAT 

Galata, Karakoyde Pog~act s1rasmda kain 

EKSELSYO 
K. Plakas ve J. Her§kovici ve ~ki 

Kollektif ~irketi KAT'I SURETTE TASFiYE 
edilmekte oldugundan mevcud mallartni EHEM
MIYEfLl TENZiLAT ile 5 HAZiRAN tarihinden 
itibaren ON BE~ giin miiddetle sab~a arzediyoruz. 

F1rsattan· istifade 
Ediniz. 

3308 Hazar elblse, pardesU, Manto, qocuk elblsesi 
vesalre mevzu flatlardan qok eksiAe satalacakt1r. 

u cetvelden bir fikir edinebilirsiniz. 

Mevzu sablacak 
No. Cinsi e~ya fiat fiat -1 Erkek kostiimii 13. - 7. -
3 • " 20. - 12. -
4 , Janr angle 25. - 16. 
9 Pardesii gabardin 22. - 17.50 

26 Kostiim ~ocuk i~in 10. - 4.50 · 6.-
50 ~anto spar 20. - 12. -

EKSELSYUR KOLtEKTiF .$iRKETi 
T ASFiYE MEMURLARI 

Sat1l1k Gemi 
Akay i,Ietmesi Direktorliigiinden: 

Patabah~e koyunda denizde batmif vaziyette idaremizin mah bu
Junan F enerbah~e ve Y akactk vapurlart a~tk artttrma ile satthga ~·· 
k~rllmtthr. Artbrma 16 haziran 936 salt giinii Akay ~efler Enciime
nmde aaat 15 te bathyarak 16 da ihaleai yaptlacagmdan taliblerin 
tartnameyi gormek ii 1 1 <:. fl' ~ · . zere t etme .,..e tgme % 7,5 giivenme ve art • 
tnma paralarde 0 giin Enciimene gelmeleri. (3139) 

Nordloit Seyahat Acentas1 
A A 

Diinyan1n her taraf1na 

TREN-VAPUR-U<;AK 
BiLETLERi 

Galata: R1htam ca(ldeai No. 45 Kefelihiiseyin han. Telefon: 44848 

Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
1 - Orta okullarda Franstzca, Almanca ve ingilizce muallim mu· 

avi~i olmak iatiyenler i~in bu sene imtihan a~dacaktar. 
2 - 1mtthanlar 1 eylul 936 sah giinii Istanbul Oniversitesinde bat· 

hyacakbr. 
3 - Bu imtihana dahil olacaklartn: 
A - Turk olmalan, 
B - 20 den eksik ve 45 ten fazla yatla olmamalar1. 
C - Hiianiihal erbabmdan olduklart, cinayet ve ciinha nev'inden 

mahkiimiyetleri olmadtgt hakkmda mahalli Vilayet veya kaza 
idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri. «tJalen memur 
ve muallim olanlar bu kayidden miistesna olup mensub olduk
larl daire amirinin verecegi vesika kafidir.» 

D - Her tiirlii hastahktan ve muallimlik etmiye mapi viicud arlza· 
larmdan salim olduklartm iapat eder tasdikli hekim raporu ib
raz etmeleri. 

E ....:.. En az lise ve 4, 5, 6 smtfh ogretmen okulu mezunu veya bun • 
lartn muadili tahsil gormiif olmalart. 
Muallim mektebinden mezun olanlarm en az iki dera enesi 

. muallimlik etmit bulunmalart laztmdtr. 
!I - Namzetler imtihanda muvaffak olduklart takdirde 1702 nu • 

tnarah kanunun birinci maddesinde gasterilen der eeler dahi
linde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinlijine tayin 
edileceklerdir. 

P - Yukartdaki tartlart haiz alan namzetler bir iatida ile Veka -
lete miiracaat edeceklerdir. Bu iatidaya fU veaikalar baila • 
nacakttr. 

A- Niifus texkeresinin astl veya tasdikli sureti. 
B - Tahsil derecelerine aid tehadet.name veya vesikalarlnin astl 

veyahud auretleri. 
C - Hiianiihal mazbatast. 
D - Mahalli Maarif idaresinllen niimuneaine tevfikan tasdikli ath· 

hat :raporu. 
E - Mahalli Maarif idaresinden tasdikli ve fotografh fit. 
~ - Alb aded 4 X 6,5 biiyiikliigiinde kartonauz fotoiraflan. 

Bu vesikalarm en son 1/8/936 tarihine kadar Veki.lete gon • 
Clerilmit olmu1 laztmdtr. Bu tarihten sonra VekAlete zelmit olan 
Veya evrakt miisbitesi noksan gonderilmis istidalar hakkmda mua· 
rnele yaptlnnyacaktrr. Keyfiyet a-n olun~r. «1215» (3074) 

Baymdir Belediyesinden: 
Baymdtr kasabasmtn halihazu harita ve miistakbel planlarinin 

ahnmaaa ve tersimi iti 20/5/936 tarihinden 20/6/936 tarihine kadar 
hir ay i~inde pazarltkla ve mevcud tartnameler dahilinde ihale olu • 
'llcekbr. :C alib olulum Baymda Belediyesiue miirac:aat etmeleri. 

(2854) 

CUMHURiYET 

Zonguldak 
' 

V aliliginden: 
25/5/936 da ihale edilmek iizere ilin edilmitken ihalesi 936 aeneai 

haziran aytnm onuncu giinii saat on be~te Zonguldak Vilayeti Dai
mi Enciimeninde yaptlmak iizere yiiz elli yedi bin seksen yedi lira 
muhammen bede!li Beycuma- ~aycuma yolunun 0 + 000-25+ 934,60 
kilometreleri arasmda tose ye sinai im~lah iti vahidi fiatla ve kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. Ekailtme tartnamesile fiat bor· 
drolart ve ketif, hulisa cetveli, mukavelename projesi ve huauai tart
nameai yedi lira yirmi bet kurut mukabilinde Zonguldak Nafta Mii
diirliigiinden aattn a).tnabilir. Muvakkat teminat 9104 lira 35 kuruf • 
tur. lsteklilerin muvakkat teminat, Ticaret Odasmdan 936 yth i~inde 
ahnmtt veaika ve Resmi gazetenin 2397 aayth niishasmda ilin edil • 
mit olan talimatname hiikiimlerine gore Nafra Vekaletinden alacak
lan fenni ehliyet. vesikaaile birlikte teklif mektublarm1 yukartdaki 
giin ve aaate kadar Vilayet Daimi Enciimen Reialigine vermeleri ve 
bu ite aid evvelce yap1lan ilantn hiikiimsiiz oldugu ilan olunur. (2860) 

Devlet Demiryollar1 ve limanlart itletme U. idaresi ilinlart 
Muhammen bedeli 14407 lira olan muhtelifiilcina elekt~ik mal • 

zemesi ve Gloplar 6/7/936 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf
la Ankarada idare binaamda sahn ahnacakhr. 

Bu i\le girmek iatiyenlerin 1080,52 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikalart ve Resmi Gazetenin 1/5/936 T. ve 
3297 numarah niishasmda intitar etmit olan talimatame dairesinde 
ahnmt~t ehliyet vesikasmt ve tekliflerini ayni giin aaat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisligine vermeleri laztmdtr. 

Sartnameler parastz olarak Haydarpatada Teselliim ve Sevk Mii
dii;liigiinde Ankarada Malzeme dairesinde dagtttlmaktadtr. (3102) 

NASILSA UNUTULMU~TUR! I 
Bunun reklam samlmamastnt ehemmiyetle rica ederiz 

UNUTULAN K A R A K u L A K SUYUDUR 
Hakiki Karakulak auyu tedariki imkanstzhgt karflltnda kalanlar 
GALATA FERMENECJLER SU tSKELESI No. 110/9 depoya mii· 
racaat eylemeleri sthhi menfaatleri icabtdtr. Karakulak suyu fenni, 

51hhi usullerle «Tophanede Denizyollart Kooperatifi» tarafmdan 
kii~iik titelere ve biiyiik galonlara doldurulmakta piyasaya, 

.. ___ lokantalara ve kazinolara tevzi edilmektedir. 

Hendek Elektrik Tesisab in~aab Eksiltmesi 

Hendek Belediye Reisliginden: 
1 - Hendek kasabaama 8/5 kilometre mesafede Harakh koyiiniin 

yantndaki au kuvvetinden elektrik tesisah yaptlacakt~r. • 
2 - l tbu tesiaattn in,aab ksi trne kanununa tevftkan 1 hazuan 

936 tarihinden 1 tem · i lcadar bir ay miiddet)e ve ka
pah zarf uaulile ekailtmiye konulmuf olup taliblerin ihaleye ittirak 
etmek iizere bedeli muhammeni olan 33353 liramn yiizde yedi bu • 
~uk teminah muvakkate ile beraber 1 temmuz 936 ~ar,amba giinii 
saat 14 te Hendek Belediye Dairesinde miitetekkil Enciimene mii -
racaatleri. 
3- Talibler Nafta Vekaletince musaddak proje ve tartnameleri 

Hendek Belediye Dairesinde gorebilir veya Istanbul Taksimde Is • 
tiklil aparhmanmda miihendis Hasan Haletten bet lira mukabilinde 
alabilirler. 
4- Tesisatta kullan1lacak agac direkler santral binas1 ve tartna

mesinde ~tosterilen mahallince temin edilecek bazt itler Belediye ta • 
raf1ndan yapttrtlaeakbr. (3037) 

r Doktor 

KAP ALI ZARF USULiLE 
EKSiL TME iLANI 

SUMER BANK 
UMUMi MODORLOGONDEN: 
1 ~ Konya Ere~isi Bez fabrikasmda yaptlacak miiteferrik 

intaat vahidi fiat eaasile eksiltmiye ~tkartlmtthr. Tahmin edilen 
intaat bedeli 79.261,49 liradtr. 

2 - Bu ite aid eksiltme evrakt funlardtr: 
A ) Eksiltme tartnameai 
B) Mukavele .projesi 
C ) F enni tartname 
D ) Vahidi fiat ve ketif hulasalan 
E ) Projeler. 

lstiyenler bu evrakt 3,96 lira bedel mukabilinde Ankarada Zi
raat Bankast binastndaki Siimer Bank Muamelat Miidiirlii -
giinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 16/6/1936 sah giinii saat 16 da Ankara Ziraat 
Bankast binastnda Siimer Bank Merkezindeki Komiayonda ya -
ptlacakttr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacakttr. 
5 - Jsteklilerin 5.213,07 lira muvakkat teminat vermesi la· 

ztmdtr. Bundan batka eksiltmiye girecekler ilin edilen meblig 
cesametinde bir bina intaallnt muvaffakiyetle yapttklarmt tev -
sik ederek eksiltme giiniinden ii~ giin evvele kadar Bankaya mii· 
racaatle bir ehliyet varakast alacaklar ve bunu teklif mektubla
rma leffedeceklerdir. 

6 - Teklif mektublart yukartda yaztldtgt giin ve saatten bir 
saat evveline kadar Siimer Bank Umumi Miidiirliigiine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gonderilecek l!lektublann nihayet ihale saatinden 
bir aaat evveline kadar gelmit ve zarfan kanuni tekilde kapa • 
hlmtt bulunmaat laztmdtr. 

Emlak ve Eytam Bankas1ndan: 
Ankarada lstaayon - <;iftlik asfalt yolunda Fidanhk karttstnda bu

lunan arsalar iizerinde Ankara Bah~eli Evler Yapt Kooperatifince 
haztrlanarak bu tarihten itibaren isteklilerin meccanen alabilecek • 
leri proje, umumi ve fenni tartname ve lahikalan ve tafailat resim -
lerine gore bet tip iizerine 150 bah~eli evin gotiirii olarak intast ata· 
gtdaki tartlar daireainde kapah zarfla ekailtmiye konmuttur. 

1 - lhale 17/6/936 ~artamba giinii saat 15 te Ankarada Emlak 
ve Eytam Bankasmda yapalacakttr. 

2 - Muhammen bedeli 800.000.- liradtr. Teminah 40 bin lira 
olup para, milli bankalar teminat mektubu, istikrazt dahili tahvili 
veya bankaca kabul edilebilecek ktymette bir gayrimenkul olabilir. 

3 - lti alan miiteahhid ihaleden bir hafta aonra ikinci madde
deki teminatt iki misline iblaga mecburdur. Miiteahhid iste:rse ban
ka teminatmm ihale bedelinin % 10 a iblag1 i~in atuaayonlardan 
tevkifat yapalmasmt kabul eder. 

4 - tsteklilerin evvelce en az 200.000.- lirahk bina intaabm 
muvaffakiyetle hatarmtt olduklartnt ve bu viia'atte intaab yapacak 
mali ve fenni iktidan haiz bulunduklartnt gosterir vesikalan 14/6/ 
1936 tarihine musadif cumartesi giinii ogleye kadar ibraz etmeleri 
ve bu eksiltmiye ittirak i~in Emlak Bankasmdan huauai veaika al • 
malan laztmd1r. 

Sandalya ve Mobilyan1n 
Hem ucuzunu hem giizelini almak i~in latanbulda Razapqa yoku

funda 66 Ko. ASRi MOBIL YA magazasan1 ziyaret ediniz 
---- AHMED FEVZi Tel. 23407 __ _,. 

0 RIZA UNVER 
Dotum ve kad1n hastallklarl 

mlltehaSSISI 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes· 
No. 22 Mavi yaptya nakletmi~tir 

·-- Telefon : 22683 I KUMBA BIRE 
1000 

NaSU' ilii.CI biitiin diinyaca tarun
llll§br. En eski naSlrlan bile ko • 
kiinden ~kanr. 

!NG!Ltz K.ANZUK ECZANESl 
Beyoglu - tstanbul 

Goiiia ve dahili astahklar 
mutehantst 

Cenevre tiniversttestnden mezun, 
Cen~e Trb Fakiilten ve halk 

Mnl!t01'7,10mtt sabrk cutstanl 

Belediye kar mnda Sinanaga 
daireleri. ()gleden aonra d<irtten 
itibaren hastalannt kabul eder. 

Telefon: 23565 

TA.RLADIR 

.. -.--- _._ 

I d. .. -

. .. .. 
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1936 VSiMiNi SA 
I 

, OR 
Bu senenin ilk dort ay1 zarf1nda 2,228,000 «NORGE)) buz 

Siz de muhakkak surette bir <<NORGE)) 
do lab! 

aiiniz. 
satdd1. 

«NORGE» buz dolablartna emsali aras1nda iistiinliigii temin eden emsalsiz zarafeti, metaneti ve cereyan 
sarfiyabnda en id~relisi olmas1dtr. 

«NORGE)) un me~hur ROLLA T ·· kompresoriinii tetkik ediniz. 

«Rollator» kompresorii «Norge» un ihtira1 

ve bu surette yalniZ «Norge» un mabd1r. 

Rollator «Nor g e» un en az cereyan 

sarfeden, bozulmak, yipranmak, yorul-

mak nedir bilmiyen kalbidir. 

«Norge» un Rollatorii otuz yedi . senelik 

bir istimal devresi i~in kontrol edilmi~ 

ve biitiin fen adamlar1nm itimad1n1 

kazanmlftlr. Bu miikemmel icad1n 

taklidlerinden sakmiJliZ. __J 

, \\\ 1 r rn r r ~~~ «NORGE» un Rollatoriinde 

-
---or----
-.....--
-/ 

_....,.. --------- -------
------

/fl\111!11\\ 
Miiteharrik olan yalmz ii~ par~ai:hr • 

•• 

E TRO 'I MUESSE AT I 
~ ..... ~, .. , Voyvoda caddeai No. 58- 60 • 6 -Ankara: Anafartalar caddeai No. 10 

~,~~~·- ~-.....! K B I . / Gemlikte Sab§ 
~- r e m a s a m I n Gemlikli iilii Nuri Pa§B veresesine 

Tabiatin bah§ettigi gi.izelligi loy . aid olup Gemligin en i§lek yerlerinde 
metlendirir. Esmer, kumral, san§ID bulunan kargir han, ylkama havuzlar1 
her tene tevafuk eden yegAne bulunan zeytin magazast, altmda diik
kremdir. Latif kokusile sevimli bir kanlan bulunan evler; arsalar, ve zey
hava yaratll'. Cilddeki leke, sivilce, tinlikler izalei §Uyu suretile 11 haziran 
c;il ve buru§ukluklan kamilen gide . 936 per§embe giinii saat 10 da Gemlik 
rir. Genclik taravetini haiz yumu . hukuk mahkemesi salonunda sabla • 
§ak ve cazib bir ten yaratll'. cakhr. isteklilerin o giin Gemlik mah-

KREM BALSAMiN YAC.LI kemesinde bulunmalan. 
Gece ic;in pembe renkli 

Kilis Belediye Reisliginden: 
1 - Kilis ,ehrinin bali haztr haritasmm tanzimi evvelce tahmin e

dilen bedelle yapmaga talib ~tkmadtgmdan tartnamede fiatm
da tadilat yap1lmi~ ve yeniden a~1k eksiltmiye konmuttur. 

2 - !;iehir dahili bir hektar 27, tehir harici bir hektar 6 lira olarak 
muhammen bedeli 4545 liradtr. 

3 - Bu ite aid evrak fenni ,artname, mukavele miisveddesi. 
tstiyenlere bu evrak bir lira mukabilinde gonderilir. 

4 - Muvakkat teminat 341 liradtr. 
5 - Eksiltme ve ihale 15/6/936 pazartesi giinii saat 15 te Bele • 

diye Enciimeni huzurunda yaptlacai• ilan olunur. (2984) 

ENO "Fruit Salt", "Sel de • Fruit" ve "Meyva Tuzu" 

KREM BALSAMiN YAGSIZ 
Giindiiz ic;in beyaz renkli 

KREM BALSAMiN ACI BADEM 
Gece ic;in pembe renkli 

KREM BALSAMiN ACI BADEM 
Giindiiz ic;in beyaz renkli 

Siitiin tanmmi§ 1triyat ve tuhafiye 
lliillliiiiiliilliiMIIiill ... .aillilil~liiiii~il magazalarmda vardll'. 

.__INGILIZ KANZUK Ec:zanesl Beyoglu·lstanbul _ _. 

Valn1z 

ENO'S, 

kelimeleri fabrika markas1 
olarak tescil edilmi,tir.. 

ENO'S, 60 seneden fazla 
bir zamandanberi, sahha ... 
tm muhaf•z• ola1·ak ta• 
n 1n m '!?tl r, 

.. 

Derisi kurll; c;atlak ve gev§ek olanlar bir tecriibeden sonra ba§.Ka bir ilac; "veya 
krem kullarunalanna imkan kalmaz. <;iinkii DERMOJEN yalmz krem degil tam 
manasile cildin devastchr. Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, c;atlaklar, siv-il
celer, ustura yaralan, yamklarda birebirdir. Mikroblardan, soguktan, giine§ten 
cildi muhafaza eder ve deriye yeni can verir. 40 kuru§a her eczanede bulunur. 

1 TUZLA 

iCMELERi 
14 haziran pazar giinii a~1hyor _ _. 

Akyaz1 Askeri Kereste 
F abrikas1 Miidiirliigiinden: 

Akyazt Aakeri Fabrikaamm kapah zarf ile eksiltmiye koydui·u 
Kiirdk1r1g1 ormanmdan Tokurcundaki tubesine yapttracagt «6112» 
metre mikab tomruk ve kereste nakliyab yevmi ihalesinde teklif o
lunan fiat haddi laytk goriilmediginden reddedilmif, ayni terait i
~inde pazarhk suretile nakliyat icrasma karar verilmittir. 

15 haziran 936 pazartesi giiniinde saat on dortte Adapazan Ma -
liye Dairesi i~inde pazarhia yaptlacakttr. Beber metre mikabmm 
muhammen bedeli «330» ii~ yiiz otuz kuruttur. Muvakkat teminab 

« 1513-. iiradar. 
tatekliler mu.,akkat teminat mektub veya makbuzlarile saat on 

ii~te Komia yon a aelmeJerf ve tartnamesini gormek istiyenler F ab -
rika Mudiriyetine yeya Adap.uarmda Askeri Fabrika Sevk Memur
luiuaa m4racaatlori. (3131) 

hakika'ten 
muessirdir. ENO'S da ; hic;:bi r zararlt 

madde ve mushil maden 
tuzu olmadtgJ gibi ne ~e
ker, ne de ~ e k e r I i bi r 
madde vard1r. $eker has· 
taltg1 olanlar bile ENO'S u 
altrlar. Tereddud ediJe .. 
cek ve al•~rnak korkusu 
Yoktur. 

Sahib ve Ba§muharrttt Yunus Nadi 
UmumJ ne~rtyatl tdare eden Yazt l§len 

Mudiirii: Hikmet Miinil 

Matbaaczltk ve Ne§riyat TiirA: Anontm 

3trkett • tstanbul 

B.ugunden bir - ~i~e ENO'S 
ahn•z; o vakit kana at 
kesbedeceksi niz. 

Fabrika yeni binas1nda hususi surette a~bg1 karyola metherini ziya
retle sag-lam ve ucuz mallarlDl temin etmeleripi sayg1 defer ahaliye 
arzeyler, 

HALiL SEZER 
Karyola ve madent e,ya fabrikas1 
Sirkeci, Salk1msogiit, Demirkap1 cadde•i No. 1 

(Esk'i Ford Garaj1 binasa) Telefon : 21632 

111!!1? 
_..., ----·------
--
-

istanbul Harici Askeri 
KIT AA Tl tL.ANLARI 

Miiteahhid nam ve hesabml' 
ve beher kilosuna bi~ilen ederi 
197 bu~uk kuru, olan 22,000 ki • 
lo sari sabunlu kosele a~tk eksilt• 
me ile satin ahnacakhr. lhafesi 
10 haziran 936 ~ar,amba giinii 
saat 11 dedir. tlk teminall 3258 
lira 75 kuruttur. !;iartnamesi 218 
kuru,a M. M. V. Satmalma Ko
misyonundan ahmr. Eksiltmeye 

girecekler kanuni ilk inan~ pa ' 
ras1 ve kanunun 2, 3 iincii mad 11 

delerinde yaz1h belgelerle birlik• 
te ihale giinii ve saatinde Anka .. 
raM. M. V. Satmalma Komis .. 
yonunda bulunmalart. 

«703» (2811 )' 

Kolavl•k'·$•kllk 
~ Her t•rden evvel kol•yl•§•' ar-.~ 
f•n apor merakll•• B•yan laro, cnl•l 
loin ~a,llml' alan bu aentDr-11.0 
Ioiiar~ glyorok flkll~l da tomln ol · 
mlf olurlar. Hututu lncoltlr VO 
cudun hneaDI:!QnO dOultir ve en 
••did hankotlordo bile kat'lyyo'JI 
kaymaz:. 

Flyall : 7 1/ 2 lira dan lllbornJ 

Sat•t rerl ral"''" 1 

Va 
hliit 
<lin 


