
Edirne Kiiltiir Direktorliigiinden: 
Cinsi Az ~ok Fiat Ilk teminab Tarih Saat ~ekli 

Taktm elbise 165 180 15 302 50 5/11/1936 14 A~tk 
Kundura 165 180 3.50 63 » 14 A~tk 

1 - Edirne Erkek tigretmen okulu i~in yukartda yazth iki kalem 
giyecek efyayt 16/11/936 tarihinden itibaren ayn ayr1 a~1k eksiltmi· 
ye konulmu,tur. 

2 -:- thaleleri 5/11/936 per,embe giinii saat 14 te Edirne tlbayhk 
Konagtnda Kiiltiir Direktorliigii odasmda toplanacak Komisyon oniin· 
de yaptlacakttr. 

3 - tsteklierin 2490 numarah eksiltme ve artbrma kanununda ya· 
Zih belgeler ve daha evvelden Malsandtgtna yabracaklart teminatlarm 
makbuzile beraber yukanda yazth giinlerde Komiayona gelmeleri 
gerektir. 

4 - Eksiltme fartnameleri ve niimuneleri Edirne Kiiltiir Direk-
torliigiine ba,vurularak goriilebilir. (2295} 

S1hhat ve it~imai Muavenet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliigiinden: 

~ 1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerle,tirilen go~menler i~in fen· 
01 fartnamesi dahilinde (5000) aded pulluk imali eksiltmeye konul· 
mu~tur. 

Bu pulluklara aid fenni ve idari ,artnameler Ankarada lskan U
mum ~;diirliigiinde ve lstanbulda lskan Miidiirliigiinde mevcud O• 

lup talibler resmi tatil giinleri haric olmak iizere hergiin saat doku~
dan on yediye kadar bu fartnameleri alabilirler. 
2- Pazarhkla ihalenin 10/11/936 sah giinii saat 15 bu~ukta Sth· 

hat Vekaletinde hususi komisyonda yaptlacagt. «2625» 

En son modeller iizerine 
$APKA, CiCEK 
ve kuma, boyalarlle tezylnat yapma

s•n• ogrenmek istiyenler, 

BE~iKTA~ DiKi~ YURDU'na 
miiracaat etmelidirler. Bu i~ler hususi derslerle 

On be~ giinde ogretilir. 
Akaretler No: 87 ~ Tel. 4:J68T' .r. • 

Yiiksek Miihendis Mektebi artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan 

1 - Mekteb makine laboratuart i~in liizum olan Turbo - Elektrik 
grupu kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuflur. 
2- Eksiltme 21/12/936 pazartesi giinii saat 15 te Giimii,suyun

da Mekteb binast i~indeki komisyonda yaptlacaktu. 
3- Muhammen bedeli «19,500» ve ilk teminatJ «1463» liradtr. 
4- lstlyenler fartnamesini mekteb idaresine miiracaatle parutz 

alabilirler. 
5- Teklif mektublan 2 nci maddede yazth saatten bir saat ev • 

veline kadar komisyon reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet 2 nci maddede yazth sa· 
ate kadar gelmif olmas1 ve dl.f zarfm miihiir mumile iyi~e kapatJlmtf 
bulunmast f&rlhr. Postada olacak gecikmeler kabul edtlmez. «2430» 

Beklediginiz 

TAM ATLAS 
~·ktl. 

125 kuru§a her yerde veriliyor. 
iKBAL KiTAB EVi iSTANBUL 

Kalorifer eksiltmesi. 

Elaziz Halkevi Ba,kanbgindan: 
1 - Eksiltmeye konulan if: Eli.ziz Halkevi kalorifer tesisabdtr. 

Ke,if bedeli 13821,10 liradtr. 
2 - Bu ife aid f&rtnameler ve evrak fUnlardtr: 
A - Eksiltme ,artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafta ifleri feraiti umumiyesi. 
D- Tesviyei turabiye, fOse ve kargir intaata dair fenni tartname. 
E - Hususi ,artname. 
F - Ke,if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
G - Proje, grafik. 
latiyenler bu ,artnameleri ve evrakt bedelsiz olarak Istanbul Halk 

Partisi Katibliginden alabilirler. 
3- Eksiltme 19/10/936 tarihinden itibaren 9/11/936 giinii saat 

be,te Elaziz Halkevinde yaptlacakttr. 
4 - Eksiltme kapah zarf l1Sulile yapdacaktar. 
5- Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin 1036.58 lira muvakkat 

teJllfnat vermesi, bundan batka afagtdaki vesikalart haiz_ olup &os • 
tormesi li.z.lmdtr. 

6- Teklif mektublart yukartda «3». iincii maddede yazth satten 
bir saat evveline kadar Elaziz Halkevine getirilerek eksiltme ko • 
lnisyonu reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon
derilecek mektublarm nihayet «3» iincii maddede yazth saate kadar 
a .. elmif olmast ve dtf zarfm miihiir mumile iyice kapahlmtf olmall 
laztmdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «2626:b 

Karacabey Haras1 Miidiirliigiinden: 
26/10/19'36 tarihinde kapah zarf usulile eksiltmesinin yaptlacagt 

ilan edilen haranm ~atal~etme giineyinde infa edilecek bir Buzag 
tecrid ahmna talib ~tkmadtgmdan yeniden kapah zarf usulile eksilt
meye konulmuttur. 

1 - thale 16/11/1936 pazartesi giinii saat on bette Bursa Baytar 
miidiirliigii dairesinde yaptlacakhr. 
2- Bu intaatm kefif bedeli 8247lira 48 kuruf olup muvakkat te

minat 619 liradtr. 
3 - Baymduhk genel tartnamesi, mali ve fenni tartnamelerle 

plan ve mukavele projesinden miirekkeb bir taktm miinakasa evraka 
ii~ lira mukabilinde Hara Muhasebesinden verilir. 

4 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numarah Arthrma ve 
eksiltme kanunu mucibince ibrazma mecbur olduklart evrak ve ve • 
sikalarile miiteahhidlik vesikast ve teklif zarflarmt mezkur kanu • 
nun tarifatma uygun olarak 16/11/1936 tarihinde pazartesi giinii 
saat on dorde kadar Bursa Baytar Miidiirliigii dairesindeki komisyo
na tevdi etmeleri ve miinakasa evraktnt gormek istiyenlerin Bursa, 
Istanbul Baytar miidiirliiklerile Hara miidiirliigiine miiracaatleri. 

(2613) 

Elektrikle suyu verilmi§ 
MAVi J i LET bi~aklara, ~ok 
haffif surette tra§ ederek, 
her bigagm dayan1khg1n~ 
eskisinden ~ok fazla idame 
etmektedir. 

Canh Model aran1yor 
Giizel San' atlar Aka demisi 

Direktorliigiinden: 
ademimiz resim ve heykel atolyelerinde ~ahtmak iizere kadtn 

ve etkek modele ihtiyaC' vanhr. Verilecek giinliik iicret iki liradtr. 
lsteklilerin Direktorliige miiracaatleri. (2465) 

Eminoniinde 
Ilk tesis edilen tayyare piyangosu gi~esi 

KADER Gi$ESiDiR 
Ilk ke§ideden itibaren muhterem mu,terilerini mes'ud eden gene 

KADER Gi$ESiDiR 
Siz de, yeni tertib biletinizi KADER Gi~ESiNDEN ahrsamz 

giiniin birinde muhakkak zengin olursunuz. 

Devamh biletler 1 lira dan sat1llyor. 
Adrese dikkat : Istanbul, Eminonu, Valde ham yamnda No. 4 

Tel. 23970 
Beyoglu, Parmakkapt No 109 Tel. 43696 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilant 

T ekirdag inanlt Ayg1r 
Deposu Direktorliigiinden: 

1 - Eksiltmiye konulan if: lnanhda depo merkezinde yaptlacak 
Aygtr tavlastdtr. Ke,if bedeli 20875 lira 75 kurut olup muvakkat te
minab 1566 liradtr, 

2 - Bu ife aid evrak tunlardu: Eksiltme f&rtnamesi, mukavele 
projesi, Baymdtrhk itleri genel f&rtnamesi, fenni f&rtname, ketif 
cetveli, projeler. 

lstekliler bu evrakt Tekirdag Naftastnda ve ln"nh Deposunda go· 
rebilirler. 

3 - Eksiltme 20/10/936 tarihinden 8/11/9'36 tarihine kadar yir
mi giindiir. Teklif mektublart 9/11/936 tarihinde pazartesi giinii 
T ekirdag Belediyesindeki Eksiltme Komisyonuna saat 15 e kadar 
makbuz mukabilinde verilmit olmahdtr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin bu ktymet ve evsafta 
intaatt ba,arabileceklerine dair Nafta Vekaletinden miiteahhidlik 
ehliyet vesikast getirmeleri laztmdtr. 

5 - lstekli yaptlacak itin fenni mes'uliyetini deruhte edecek bir 
miihendis veya mimar bulundurmagt taahhiid etmit olacakbr. (2401) 

Devlat Demiryollar1 va limanlar1 i$1etme U. idaresi ilinlar1 
Muhammen bedeli 115 lira 89 kurut ~an 23,360 kilo pamuk, izole 

baku bobin telile 171 kilo muhtelif eb'adda galvanize ~elik bandaj 
telleri miiteahhidi nam ve hesabma 4/11/936 ~ar,amba giinii saat 
10 .da Haydarpatad~ gar binas1 dahilinde 1 inci i,Ietme miidiirliigii 
tarafmdan pazarhkla satin ahnacakhr. 

Bu ife girmek istiyenlerin 870 kuru,Iuk muvkkat teminat ve 2490 
sayth kanunun 4 iincii maddesi mucibince bu ife girmege manii ka· 
nuni bulunmadtgma dair beyannalt\e ile pazarhk giinii saatine ka
dar komisyona miiracaatleri laztmdtr. Bu ife aid fartnameler ko • 
misyondan parastz olarak dagtblmaktadtr. (2576). 

ve ona, taze, nermln ve gene bir manzara veriniz. 
ViYANA UNIVERSITESiNIN ME,HUR BiR TIB 

PROFESoRU 
Gene havalardan lstifade ettigi yenl blr cUd 

BU YEN1 TEDBiRI TEC
ROBE ED1NIZ. SlZ1 
GENCLE~TIRECEK VE 
GOZELLE~TIRECEKTIR. 

unsuru ketfetmlttlr. 

t§te, gene hayvanlardan istihsal I · 
edilmi§ bu yeni cild unsuru, cildi· 
nizin derinligine niifuz ederek bu- bu rutubete kart§Ir ve sert cisim· 
ru§ukluklarJD te§ekkiil ettigi ye - ler . te§ekkiil eder ki mesam.ata 
ri, ilk yumu§amaga ba§hyan nesc· da~d olu~ca a~dmalarma ve bin· 
Jeri veya zaytfbyan yiiz adaleleri· nehce te~J berbad eden gayrisaf 
ni besler. Binlerce kalitnlar, bu u· maddelerm massetmesine sebeb 
sulii biiyiik muvaffakiyetle tatbik olur. Su ge~mez yeni Tokalon pud
etmi§lerdir. Bu miistahzar biitiin rasmt tecriibe etmek i~in parmaiJ
diinyada emsali arasmda yegane· niZm ucuna biraz pudra koyunuz 
dir. Bu cevher, §imdi, cildinizi vc suya bahriDiz, sudan r1kmca 
beslemek i~in mathip nisbet da • parma~mzm kuru ol -
iresinde Tokalon kremi terkibine dugunu 
karJ§tmlrnl§hl'. Ak§amlart yat -
mazdan evvcl pembe rengindeki 

ve sabahlari beyaz rengindeki To-
kalon kremini kullammz. Tokalon 
kremi ile beraber su ge~mez yeni 
Tokalon pudrasmi da kullammz. 
Daimi bir rutubet, cildin mesa • 
melerini tere§§Uh eritir ve pudra·l 
n1z su ge~mez cinsinden degilse 

HER SABAH DAHA GENC GoRiiNiiNUZ 

Kiitahya ~ehri i~me Suyu Tesisat 
ve in,aat Eksiltmesi 

Dahiliye V ekaletinden : 
Kiitahya tehrine 4,4 kilometre mesafeden su isalesi ve fehir dahi • 

lindeki febeke i~in icab eden malzemelerin tedariki ve boru fer,i • 
yabnm icrasile sair buna miiteferri imalahn yaptlmast ve tehir da • 
hilinde bir depo intast kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 

1 - itin muhammen bedeli 91443 lira 25 kuruttur. 
2 - 1stekliler bu ite aid f&rtname, proje vesair evrakt 460 kuruf 

mukabilind~ Daliiliye Ve)( leti elediyeler lmar Heyeti Fen ~efligin
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 23 bir ncikinun 936 t rihine rashyan ~artamba gii-
nii sa at on birde Ankarada Dahiliye V ekaleti binastnda toplanacak 
Belediyeler fmar Heyetince yaptlacaktJr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin atagtda yazth teminat 
ve vesaiki ayni giin saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmit 
olmalart laztmdtr. 

A- 2490 sayth kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5822 li
ra 16 kurutluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar, 

C - Kanunun dordiincii maddesi mucibince eksiltmiye &irmiye 
bir mani bulunmadtgma dair imzah bir mektub. 

D- Nafta Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikasi. 
5 - Teklif mektublan ihale giinii saat ona kadar makbuz muka • 

bilinde Komisyon Reisligine verilecektir. Posta ile 1onderilecek tek· 
lif mektublartnm iadeli taahhiidlii ve nihayet bu •aate kadar Komis
yona gelmit bulunmast laztmdJr. 

Bu it hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler lmar 
Heyeti Fen ~efligine miiracaat etmeleri. «1538» (2517) 

Tiirkiye 

$i$e ve Cam Fabrikalarl 
Anonim Sosyetesinden : 

~imdiye kadar I§ hamnda ve Pa§abah~e fabri
ka merkezinde bulunan biirolanmtz 1/11/936 ta
rihinden itibaren Bah~ekapt 1 inci Vaktf Han 
4 iincii kat 43 ila 49 numarah odalara ta§tnmt§br. 

Saytn mii§terilerimize saygdanmtzla bildiririz. 

Kapab 

Tekirdag 
Zarf Usulile Eksiltme ilatu 

inanl1 inekhanesi 
Direktorliigiinden: 

1 -- Eksiltmiye konulan it: lnanhda yaptlacak inek ahtrlartdar. 
Ketif bedeli 39339 lira 65 kuru,tur. Muvakkat teminatl 2950 lira 47 
kuruttur. 

2 - Bu i'e aid evrak unlard~r: Eksiltme ,artnamesi, mukavele 
projesi, Baymdtrhk i,leri genel ,artnamesi, fenni f&rtname, kefif 
cetveli, projeler. lstekliler bu evrak1 Tekirdag Naftastnda ve lnanh 
inekhanesinde gort'lbilirler. 
3- Eksiltme 20/10/1936 tarihinden 8/11/1936 tarihine kadar 20 

giindiir. Teklif mektublar1 9/11/1936 tarihinde pazartesi giinii Te • 
kirdag1 Belediyesindeki Eksiltme Komisyonuna saat on bete kadar 
makbuz mukabilinde verilmif olmahd1r. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin bu ktymet ve evsafta 
in,aab bafarabileceklerine dair Nafta Bakanhgmdan miiteahhidlik 
ehliyet vesikast getirmeleri laztmdu. 

5 - lstekli yapdacak i,in fenni mesuliyetini deruhte edecek bir 
miihendia veya mimar bulundurmait taahhiid etmit olacakhr. (2402) 
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RADVOLARINI 

Blr defa dlnlemekle bu radyonun 

mOkemmellyetlnl lsbat edecektlr. 

Sat 1 , satonu: Qalata, Voyvoda caddesl, Jenera! H11n. Orozdl• Bak..;.J!J&!:)bul 

Basmactran : Beyoitlu, lstlklll caddesl 96 

Turkiyenin her tarafanda acentelerimiz vardar. 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma 
ve Eksiltme Komisvonundan: 

Bakukoy Emrazt Akliye ve Asabiye hastanesine li.zam olan 183 ka· 
lem eczayt ttbbiye a~tk eksiltmiye konulmuttur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda Sthhat ve l~timai Muavenet Mudur • 
lugii binasm&a kurulu Komisyonda 4 tetrinisani 1936 ~artamba gu
nii saat 14,30 da yapdacaktir. 

2 - Muhammen fiat: 3173 lira 90 kuruttur. 
3 - Muvakkat garanti: 238 lira 5 kuruttur. 
4 - 1stekliler tartname ve listeyi hergun Komisyonda go • 

rebilirler. 
5 - lsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odast vesikasile 2490 sa· 

yth kanunda yazxh belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti mak · 
buz veya banka mektubile belli saatte Komiayona gelmeleri. (2258} 

istanbul Emniyet Direktorliigiinden: 
Direktorlugiimiiz i~in azx 100, ~ogu 125 ton yerli kok komiirii ile 

azt 200, ~ogu 225 ~~ki gurgen odunu ve azt 20000, ~ogu 25000 kilo 
mangal komuriinun ahnmast a~tk eksiltmeye konulmuttur. lhale 2/ 
11/936 pazartesi giinu saat 15 te yapalacakhr. Kok komuruniin be -
her tonunun muhammen kaymeti 21 lira, odunun beher ~ekisi 325 ku
ruf, mangal komurunun kilosu 4 kuruf olup muvakkat teminat ak · 
~esi 327 liradxr. lateklilerin teraiti ogrenmek iizere Direktorluk mu . 
hasebesine ve eksiltmeye ittirak i~in de mezkur giin ve saatte Vilaye! 
Muhasebeciligindeki Komisyona muracaatleri. (2092) 

KANZUK 
Sa~ eksiri 

COMOGENE 
Sar;larm koklerini kuvvetlendi . 

rir. Dokiilmesine mani olur. Ke • 
pekleri izale eder. Ne§viiniimasmJ 
kolayla§tlrarak hayat kabiliyeti • 
ni arttmr. Latif rayihab bir sa~ 
eksiridir. 
iNGiLiZ KANZUK ECZANESt 

BEYO<'iLU • iSTANBUL 

KI$LIK K. 0RUN0z0 
ALDINIZ Ml? 

Komorun cinsinden, tart1smm dogrulugundan, fiatmm ucuzlugundan 

EMiN OLMAK iSTERSENiZ 

Ankara Memurin Kooperatif 
$iRKETiNiN 

halis Alman teshin kokundan ahntz. 
Adres : Sirkeci, MiihUrdar Zade Han No 32, Telefon : 23074 

Deposu : Kurur;etme, Defterdar caddesi, Allin ~apa 
• Kooperatif Deposu, Tel. 40456 

D1KKAT: Miktar1 ~ok az kalmi!JIIr. ... 

r 
Beynelmilel 

Yiizii haki 
ki bir tiiy 
kadar ok • 
~1yan diin
yada nadi
de bra~ b1· 
~tafpdar. 
Bunu kul ~~~~~~~w 

1
1anmamak "' • 

ad eta bir hatadtr. 

istanbul ikinci iflas memurlugundan: 

Miiflis degirmenci Yorgi E:remidi ma

sasma gelen Adapazan TUrk Ticaret 

Bankasmm istedigi 1167,36 liramn miis
tenidi olan senedlerle dava ar;•larak de· 
vam etmesi ve miiflisin defterinde boyle 
bir borcu olmadigi cihetle kayid hak • 
kmdaki talebin reddine karar vcrilmi~ 

oldugu ilan olunur. (26983) 

Dr. HALil CiRAY 
Ankara Niimune hastahanesi 

Nisaiye MUtehass1S1 
lsmet tniinii caddesi, ikinci durak 

Tuna soka~I 10 
Hergiin 3 den sol'ra hasta kabul eder 

Dr. F AHRI CELAL 

Di§leri fevkalade beyazlabr ve temizler. 
Agtz kokularam giderir. Mikroblan oldiiriir. 
Dit macunlar1n1n en gUzelidir. 

her yerde 15 kurustur. • 

Vila yeti 
Enciimeninden: 

ldarei Hususiyeye merbut devair ve muessesatl resmiyenin senelik 
ihtiyact olan 502,500 kilo kok komuruniin mubayaast 15/10/936 
gununden itibaren bir ay i~inde pazarhk suretile eksiltmiye ~xkartl • 
Mlfhr. Talib olanlartn teraiti ogrenmek uzere hergun M. Hususiye 
Mudiriyeti Varidat Kalemine ve eksiltmiye ittirak edeceklerin de En
cumeni Vilayetin toplandtgt her pazartesi ve pertembe gunleri saat 
10 da depozito veya banka mektubile Vilayet Daimi Encumenine mu· 
rac:aatleri ilan olunur. (2518) 

Sinlr hastahklar• ve 
kekeleme tedavlsi 

Hergiin iir,;ten sonra 
Ca~alo~lu, Halk Fukas1 k ar,JsJ, 
Zorlu aparbman No.2 Tel. 20785 • .... _______ _ 

Her ak,am 
u,ak asliye hukuk mahkeme· 

sinden: 

Karaagac mahallesinden Hus· 
nii Bardak~I tarafxndan kartsJ 
Sara aleyhinde a~bg1 dava iize • 
rine ikametgahxnm me~hul ol • 
dugundan kendisine davetiye 
teblig edilemiyen muddeaaleyh 
Saraya ilanen tebligat icra • 
axna karar verildiginden karar 
mucibince miiddeaaleyh Sara 
muhakemenin muallak oldugu 

17/11/936 tarihine musadif sah 
gunii saat 11 de u,ak asliye hu
kuk mahkemesinde bizzat haztr 
bulunmas1 veya bir vekil gon • 
dermesi luzumu beyan ve teblig 
olunur. «2614» 

<;ok sevilen L 0 N DR A birahanesinde 

Bayram1n1z1 sonsuz net'e iqinde ge~iriniz. 

MELiKE CEMAL: Arab reviisii 
Bayanlar: Nebile, Diirdane, Neriman, Fahriye 

Saz heyeti : Kernan: Cevdet - Kemen~e : Sotiri · Piyano : 
Feyzi - Ut Mtsarh : ibrahim • Kanun: Ahmed 

Okuyucular: Yatar • Hamid • Solist: Mustafa 
Fiatlarda tenziiAt Tel. 40227 

Bo, ~uval nakliyabnda miihim tenzilat 

Devlet Demiryollart Umum 
Miidiirliigiinden: 

' . ' 

15/11/1936 tarihinden itibaren Samsun · artamba ve Mudanya-
Bursa hatlart da dahil olmak iizere Devlet Demiryollarxnda nakledi· 
lecek bot ~uval ve hararlardan ton ve kilometro batma 5,25 yerine 
2 kuru, ucret ahnacakhr. «1580» (2608) 

iNHiSAR. $ARAPLARI 

Bayan Lorojudan, frans1zca ve ingi
lizce ~ocuklara ders verir, sabah veya 
ogleden sonra. Adres: ist. posta kutusu 
569 L. M. 

Sahib ve BCif"U'Mrrfrt: l'ana• Nadi 
Umuml n~ytJt1 «fllre eden Ya21 l1len 

Milduril: Hikmet Miinil•., 

~umhurtvet matoaan 

KIRMIZI 
BEYAZ SEK 

BEYAZ DoMi SEK 

+ 
ru~J 

... 70 )cl.lik ,i,e i~in 10 Kuru, 

2. 1Lit. tl' • 11 5 • 
3._40 p, " "' 25 '" 
ayrtca depozito altmr. $i~eler getirilince 
depozito geri verilir. 

lngilizce, almanca lisanlarmdan biri veya her ikisinden 
tiirk~eye ve miitekabilen bu lisanlara miikemmelen terciime 
edebilir, makine ile yazar bir Bayan veya Baya, Ankarada 
ihtiyac vardar. Sarih adres ve vesaikle lstanbulda posta ku
tusu 448, Ankarada posta kutusu 196 ya miiracaat edilmesi. 



BUG UN 
2 nci sahifede: Sovyet Rusyadan in

hbalar - Abidin Daver 
. 3 iincii sahifede: Yurddan yazllar -
Ismail Habib 

5 inci sahifede: Maarif meseleleri -
Arif Osmanclkoglu, Yugoslavyada tu
rizm i§i !<Ok terakki etmiritir • v. Bir
son. , , , 4481 ISTANBUL- CA0AL00LU p rf • 2 'k' 'f · 1 OnblfiDCI Yll sayl: Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, istanbul - Posta kutusu: istanbul, No 248 aza eSI I lOCI e~nn 

Telefon: Ba§muharrir ve evt: 22368. Tahrtr heyetl: 24298. tdare ve matbaa k1sm1 24299 • 24290 

atUrkUn illete 

KEMALiZM 
Yazan: Tekin Alp 

Tiirk ink1lab1 haklonda §imdiye 
kadar yazlim1~ eserlerin en miikem
melidir, Frans1z parlamentosu reisi 
Herriot ve doktor Koprulu Fuad eser 
ic;in hirer mukaddeme yazmt~lardrr. 
Her gencin elinde bir tane bulun
mahdlr. 

I 
• " Bu suada milletimizi gece giindiiz me~gul eden ba~hca hiiyiik bir 

mesele, hakiki sahibi Oz Tiirk olan lskenderun - Antakya ve havalisinin 
l mukadderabdir.Bunun iizerinde ciddiyet ve kat'iyetle durm1ya mecburuz, 

Ul o•• J J. •• k ••1z • b • t k 1 Aziz misafirimizin diinkii gezintileri 
U •• n'!_er, u~n fO mu . l'!'. zr nu u ta Dost memleketin k1ymet· 
Buguk Mzllel Meclzsznz afizlar li Ba~vekili bugiin gidiyor 

······················· N ····································· 
e mutlu 

Ba,Inda bir 
Atatiirkii olana 

A nkara 1 (Tele!onla) - Ata
tiirk bugiin Millet Meclisi kiir

siisiinde, kendine mahsus bir be
lagatle, ve yalmz kendine yakt§an bir 
cesaret ve emniyetle tarihi hitabelerinden 
birini daha irad etti. 

Millet vekilleri, maziye kan§an gec;en 
devrenin ~erefli kazanc bilanc;osunu diin 
Biiyiik Sefin agzmdan i§itirken nekadar 
magrur ve miiftihir oldularsa bu sabah
tanberi ba~hyan yeni devrenin bereketli 
!<3h§ma planmdan aldtklari ilhamla da 

Y apb&"Jmiz, yapaca&"Jmiz"At;~U~kil~ .... dil~U ... 
• I • t b.}.. . Tartht nutkunu 
I§ er10 am l an~OSU Dinledikten sonra 

S. M. Edvard1n ziyaretini mes'ud bir hadise olarak 
kaydeden Atatiirk, Bogazlardan hi~bir muharib 

filonun ge~emiyecegini soyledi 

o kadar §evk ve gayret duymu§lardtr. 
Mazinin hakiki kazanclanm atinin fe

yizli iimidlerine baghyan diinkii celse re
jimin hergiin daha fazla inki§af eden, 
her sene daha c;cik aydmliman modern . 

A nkara T (Ba§muhar~irimizden, 
T elefonla) - Tiirktye Bii -
yiik Millet Meclisi bugtin be

~inci intihab devresinin ikinci i«tima y1lma 
ba§larken Ataturklin ac;t§ nutkile tarihi 
biiyiik giinlerinden birini daha ya§adJ. 
Her y1l ikincite§rinin ilk gunu davetsiz 
olarak kendiliginden toplanan Mec
lisi, Cumhurreisinin bir nutku a<;hran 
Turk T e§kilatJ Esasiyesinin bunu ba§ka 
diyarlarda oldugu gibi bir rasime diye 
degil, Tiirkiye devleti kuvvetlerinin en 
yiiksek ve en kuvvetli bir ittihad noktasJ 
olarak tesis etmi§ olduguna ~iiphe yok
tur. Bu bahiste en ufak tereddtidii .olan
lar Atatiirklin bugiin Mecliste irad ettigi 
nutku dinliyerek ve okuyarak Turk dev-

1et nizammclaki kudretin derin ve kuv
vetli s1rnm anlamaga fmat bulurlar. 

i yo unda v~s1l oldugu yeni met -
halenin bir i~areti olmu§tur. Hi<;bir ha • 
diseyi hayal ve tesadiifun §uursuzluguna 

_ btrakmtyarak biitiin i§lerinde miisbet he
sab ve olc;iilerle yiiriimeyi ~iar eclinmi§, 
omuzlanna aldtgl vazrfenin tarihi ve ka
nuni biitiin mes 'uliyetlerini kabul ede -
rek du§iincelerinde kanaati, icraatmda 
bilgiyi kendine rehber tammt§ bir hiiku
met meka~izmas1, sonra bunun hayirhah 
Ve hayirkar faaliyetine - binbir tecriibe -
nin terbiye etJigi bir sezi§ kuvvetile - i -
nanrnt§ bir millet, en nihayet hepsinin 
ba§mda ba§larm ba~I, e§siz bir Sef: 1§
te bugiin Atatiirkii dinlerken goniillerden 
simalara akseden be~u~ ve mes'ud inki • 
§afta bu hakikatin ifadesi okunuyordu; 
ve aldanmadan iddia edebiliriz ki gorii§ 
Ve dii§iinii§te insaf1 elden buakmtyan 
muhakeme ve hiikiimlerde nefsaniyetin 
pe§ine taktlmtyan her ferdi millet vazi -
Yeti boyle anlamt~, boyle takdir et • 
llli§, buna gore kanaatini kurmu§tur. 

At a turk bug tin millet ktirstistinde, t1pk1 
bir giine§ti. Bir gecenin sonunda ufuk • 
t~n ytikselen gtine§, kendini bekliyen i§
h!,ak ve ihtiyaclara kar§t neyse, Atatiir· 
kun bugiin Kamutay kiirsiisunden bir gii· 
ne§ bereketile, bir giine~ hayatiyetile, bir 
gline§ §Urnul ve adaletile yiikseli§i de 
Turk milletinin intizar ve imam lizerinde 
o olmu§tur. 

Dii§iinmede birlik, yiiriimede birlik, 
~ah§rnada birlik, kanaatte birlik, nihayet 
erne] ve hedefte birlik: Bunun nekadar 
verimli bir fazilet ve nas1l bulunmaz bir 
Baadet oldugunu anhyabilmek ic;in dun
Yanm endi§e, korku, tstlrab, hatta fecaat 
."~ kan dolu manzarasma bakmak kafi
dtr, V e kabul etmek laztmdtr ki onlarm 
bu kanh manzaras1 nas1! ki suf bir ta -
lihsizlik eseri degilse bizim siikun ic;inde 
Ya~aYI§Jrntz da bir lutufkar talihin mii • 
sa.mahast neticesi degildir. Eger biz bu
glin hududlanmtz ic;inde ve mlispet i§ 
planlarile siislenmi§ masalanmtzm ba • 
§tnda emniyetle, huzur ve rahatla, sebat 
ve cesaretle c;ah~abiliyorsak, eger bir za
rn_anlar Avrupahlann «olmii§ adam» 
dtye tarif etmekte zevk ve menfaat bul
dugu o eski mevcudiyetten c;tkan bugtin
kii giirbiiz varhgt biitiin diinya hayret ve 
takdirle ktskamyorsa bunda talihin, te • 
sadufiin, hayal Ve vahimenin hie; yeri ve 
rolii yoktur. Bu, yaphgml bilen ve bil -
digine inanan kafalann, devmah, miis -
Pet, reel c;ah§malan neticesinde elde e -
di!mi§ bir muvaffakiyettir. 

Bu muvaffakiyetin mnm bilen ve bu
lan Atatlirk Turk inktlabmt viicude 

Ismail Mii#ak MAYAKON 
[Arkast Sa. 3 siltun 3 tel 

Biiyiik $elimizin Meclise tefrilleri esnasmda almmt~ resimleri 
Ankara I (Telefonla) - Cumhur -

reisi Yuce Onder Atatiirk bugun Buyuk 
Millet Meclisinin yeni c;ah§ma ythm bii
tiin Turk yurdunu saygt ve heyecanla a
yaga kaldtran nutuklarile ac;ttlar. Meclis 
Refet Camtez {Bursa) mn ba§kanhgm
da toplandt. Y oklamadan sonra reis ek
seriyet oldugunu ve Atatlirkiin senelik J 

nutkunu irad edecegini bildirdi. Biiyiik 
Sef siirekli alkt§lar arasmda kiirsiiye gel

di. Biitiin sefirler ve aralannda misafiri
miz Sovyet Asoaviahim te§kilah reisi Ge
neral Eydeman da bulunan kordiploma
tik localarmda idi. Kesif bir dinleyici 
kutlesi salonu doldurrnu§ ve dinleyicilere, 
saylavlara aid olan arka sualann da tah
sisi zarureti hast! olmu§tu. 

Bir taraftan da hemen biitiin Ankara 
halk1 Biiyiik Onderin nutkunu dinlemek 

i<;in radyolarm ve meydanlardaki opar -
lorlerin ba§ma toplanml§tl. Atatiirk her 
parc;as1 siirekli alkt§larla kesilen nutku • 

nun Tiirk Antakya ve lskenderundan 
bahseden k1smma gelince heyecan elle 
tutulacak bir hal almt§ti. Biitiin Meclis 
azasi ve btitiin dinleyicil~r bir anda aya
ga kalkt!lar, ve Biiyiik Onderin sozlerini 

= ;r 

Atatiirk Meclis kiirsiisiinde 
nutuklarrnt irad buyuruyorlar 

sayg1 ile dinlediler. Alkt§lar devam etti. 
Bu mada Ankara meydanlanndaki o • 
paNorler oniinde toplanan halk ta teza -

[Arkasl sa. 7 siltun 1 del 

Gerc;:i · Atatiirk kendi eseri iizerinde 
c;ah§an e§siz bir san'atkar gibidir. F akat 
ne mutlu bize ki o yuce san' attn biitiin 
feyizleri i<;inde yiizerek aim havalara 
ytikselmi~ bir millet halinde her birimiz 
Uiu Yaple! ve Yarattcmm en biiylik e
serinden hirer ciiz te~kil etmek suretile 
tarihe §an ve §eref veren yepyeni bir 
milli varhgm hergiin daha parlak kiillii
nii ikmal edip gitmedeyiz. 

Rejim ileriledik«e onun Turk millt 
varhgmda yaratttgl miistesna kudret ve 
kabiliyet te artarak ileriliyor. Diin, Ata· 
turk, i«inde ya§adtgtmtz diinya ahvaline 
gore hakikaten tarihi olan nutkile mem
leketimize nisbetle yaptlmt§lardan ziya

de yaptlacaklara i§aret ederek sanki bii
tiin bir istikbali kucakhyan daireler res
meyliyordu. Y aptlmt§lar §imdiden iistle
rin<!e emniyetle oturulur saglam kaide· 
ler, yaptlacaklar o saglam kaideler iize· 
rinde behemehal yiikselecek olan ve za
ten bir ucundan miitemadiyen yiiksel
mekte bulunan abidelerdir. 

Rejimimizin en biiyiik mlimessili diin
kii nutkile milletin maddi ve manevi sa
adet ve refaht iizerinde uzunuzadtya du
rarak millet vekillerine ve biitiin millete 

k1ymetli ir§adlanm ibzal ettikten sonra 

milletler ic;in hakiki saadetin milli emni-

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 3 siltun 6 da] 

~·~k·~·;t~·;;ky;~ .... F;;~·~·;y; .... k~k~ki ... htikft~~t .. 
ve Kii~iik itilifa sadik darbesinin sebebi 

Maamafih, miittefiklerini haberdar etmek 
~rtile Almanya ile miizakereye girebilecek 

Biikre§ 1 (A.A.) - M. Croftanm bir 
beyanatJ ne§redilmi§tir. M. Crofta, bu 
beyanatJnda Prag gorii§melerinin neti
celerini tasrih etmektedir: 

1 - Fransaya kar§l giri§ilmi§ olan ta
ahhiidlere sadakat Kuc;iik itila£1 te§kil 
eden iic; memleketin harici siyasetleri
nin mihveri olarak kalmaktad1r. Bu 
devletler, cbitarafhk· denilen prensipe 
dii§mandtrlar. 

2 - <;ekoslovakya, Sovyet Rusya ile 
hali haztrda mevcud olan mlinasebet • 
leri idame etmektedir. Rumenler de bu
nun zaruri oldugunu teslim etmi§lerdir. 

3 - <;:ekoslovakya, Romanya - Leh 
miinasebatmm salah bulmu§ olmasm -

[Arkasl Sa. 3 siltun S tel Qekoslovakya Hariciye Na2m Krotta 

Bu i' Alman propagan
dasinin eseri imi' 

Paris 1 (A.A.) - Gazetelerin c;ogu, Irak 
vakayiinde Alman propagandasmm iz
lerini gormektedir. 

Ere Nouvelle, diyor ki: 
Irakta vaziyetin altiist olmas1, birbi

rini miiteakib MISlr, Filistin ve Suriye
yi karmakanritk etmi~ olan vakayi ile 
miinasebettardtr. 

Biitun Arab memleketlerinde Nazi 
propagandasmm tesirinin izleri vardtr. 

.Filistin badiselerile Bagdad ktyaml 
arasmda muhakkak surette bir rabtta 
vard1r. Arablarm baz1 devletlerin Mu
seviler lehindeki siyasetine kar~1 duy
makta olduklan infialden istifadeye ha
ztr olan Hitlerci Almanyanm Bagdad -
daki hukumet darbesinde parmag1 olup 
olmadtgl suale §ayandtr. • 

[Arkast Sa. 7 sutun 5 te] 

M. Stoyadinovi~ diin Patrikhaneyi ziyaret etti, 
Biiyiikadada 'ereflerine bir ziyafet verildi 

mi.salirimizin diin Patrikhaneyi 2:iyaretleri 
esnastnda almmt, reaimleri 4 

Dost ve miittefik Yugoslavya Ba§ve· ra Perapalas oteline donmii§tiir.· Saat on 
kili M. Stoyadinovic; diin sabah F enere bir b~ukta Rum Patrigi Perapalasa gi• 
giderek, Rum Patrigini ziyaret etmi§ ve derek yiiksek misafirimizin ziyaretini ia· 
bir miiddet Patrikhanede kaldtktan son- de etmi§tir. [Arkast Sa. 7 sutun 5 te] 
••• 1111111 Ill Itt IIIII Itt II I I tl Ill,.,, .. , fll ltllllltlll Ill 11111111 Ill 1111111 II ltltlllt Ill 11111111.11111111111 II I lllttl&ltll Ill 

M. Musolini diin Milano
da yeni bir nutuk sOyledi 
italya, haklar1na ria yet edilmezse· misli goriilmemi' 

bir cesaretle Akdenizi mtidafaa edecekmi' 
Roma I {Hususl) - Ba§vekil Mu

solini bugiin Mtlanoda bir nutuk soyli -
yerek lta.lyanm harici siyasetini anlat • 
mt§tlr. 

M. Musolini bu nutkunda demi§tir ki: 
«- Bugunkii toplantumzdan istifade 

ederek ltalyanm diger devletlerle mlina
sebatml anlatmak isterim. Demokrasinin 
inhi!al ettigi §U devirde eskiden oldugu 
gibi §imdi de hakik! emniyet; itilaf ve it
tifak sistemlerine istinad etmektedir. Si
lahlanma hulyas1 bo§a <;lkrnt§hr. Kollek
tif emniyet hi<;bir zaman mevcud olma • 
ll\,§tlr. Ve olmtyacaktu. 

Milletler kendi emniyetlerini kendi 
vasJtalarile temin etmek mecburiyetinde • 
dirler. ltalya ile devletlerin miinasebatl
na gelince: U zun seneler stiren mlizake· 
relerden· sonra 1935 senesi kanunusani • 
sinde Fransa ile bir anla§ma imzaladtk. 
F akat bu anla§ma c;ok ktsa siirdii ve onu 
zecri tedbirler takib etti. 

Fran sa, Cenevrenin sararrnl§ kag1d 
parc;alarma is tin ad ederek el' an bir Ha• 
be§ imparatorlugu mevcud oldugunu id· 
dia ediyor. Halbuki Neca§i lmparator -
lugu kat'i surette ortadan kalkrnl§ bulun• 

[Arkast Sa. 4 sutun 4 tel 
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T ekirdagh Hiiseyin yagb 
giire~te de birinci oldu 

Ba,altinda S1ndirgdi ~erif, biiyiikortada Ali 
Ahmed, ortada da Pomak Siileyman birinci oldular 

• Pehlivanlar giire,e ba11lamadan evvel yaglamyorlar 
lstanbul Halkevi tarafmdan tertib e - bu miisabakala~a sabah saat on birde 

dilen serbest giire~ miisabakalan nihayet- ba§landl. 
lendigi i«in diin de yagb giire~ miisaba -
kalan yaplldt. 

Orta, biiyuk orta, ba~altt ve ba~peh -
livanbk olmak iizere dort bsma aynlan 

Orta 
Kuc;ukpazarb Hur~idle Karamiirselli 

Hilmi arasmda yap1lan bu miisabakayi 
[Arkast Sa. 6 siitun 1 del 
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Sovyet Rusya intzbaJarz : 7 

Osoaviyahimin Moskova 
Merkezinde bir giin 

13 milyon azas1 olan Cemiyetin Aero Kuliibleri 
genclige ha vacibk sporunu ogre ten hirer mektebdir 

Me~hur So,Jyet tayyarecisi Kokkinaki, rokor yapttktan sonra gazetecilere beya
natta bulunuyor. Ta11yareci almnda gozlti~il bulunan Kokkinaki, ortadaki 

tinitormah da Moskova merkez Aerokulilbii. §efi olan generaldir. 

Sovyet Rusyanm, bizim Turk Hava I aza kayidl1dir. 96 fabrika butun memur
Kurumuna miimasil, fakat ~ok daha vasi Ian ve amelesile merkez kulubune yar • 
mikyasta ve mutenevvi i§lerle me§gul dime! azad1r. F abrikalarm kadm ve er
bir te§ekkulu olan Osoaviyahim cem1ye- kek memur ve i~~ilerinden arzu edenler 
tinin reisi General Eydeman bir muddet- kulube devam ederek u~uyorlar. Ku!ii
ten.beri Turk Hava Kurumunun misafiri· be laz1m alan tayyareleri ve sair malze
dir. Bu miinaiebetle Moskovada ziyaret meyi bu fabrikalar temin ediyorlar. F ab
ettigim Osoaviyahim merkezine aid inti· rika amelesinden bo& zamanlannda ku
balanml yazacag1m. lube, daha dogrusu kulubiin mektebine 

Sovyet havaCI!arile iyi bir tesaduf ne- devam edenler alh ~yda planorcu, do • 
ticesinde daha Odesada tam~hm. Turk kuz ayda tayyare p1lotu oluyorlar. Pa
Hava Kurumunun giizide ba~kam Fuad ra§iit~iiler tayyareden atlamay1, bir bu
Bulca seyahatinden doniiyordu. Ba~ka- ~uk ayda ogreniyorlar. 
mn benim indigim otelde oldugunu Ode- Tertem1z s1mflan geziyoruz. Para~ut
sa kan<;Ilanm1zdan haber almca hemen <;iiliige, planorciiliige, tayyarecilige, hu
ziyaretine gittim. F uad Bulca ile int1ha- lasa bir kelime ile havae1hga aid nazari 
Ian hakkmda gorii§iirken kendi mihman- ve daha ziyade ameli dersler veriliyor. 
darhgma tayin edilen heyetin ~efi ve Ge- Sm1flara girdik<;e talebe bir kumanda ile 
neral Eydemanm muavini olan f1rka ku- ayaga kalbyor ve simftaki muallim, 
mandam riitbesini haiz Varof Y o!da§ ve .Wsdogru bana gelerek talebesinin sayJSJ
arkada~larile de tam§hm ki bunJar ara • ni Ve loO!tdigj dersi soy]uyor, b()y)eee Sl· 
smda §imdi General Eydemana refakat mfi bana takdim ediyordu. Burada, bu 
eden binba§I Minof ta vard1. Eski bir as· sivil spar havac1hk muessesesinde tam bir 
ker olan ve §imdi Osoaviyahimde <;ah§an asker! disiplin cari idi. Her Sinif bol bol 
General Varof Sovyet Rusyada temas her turlu aletler, eihazlar ve motorlerle 
ettigim ~ahsiyetlerin en giizidelerinden, dolu. Bir§ey nazan dikkatimi eelbetti. 
en centilmenlerinden biridir. B\iti.in stmf ve oda kap1lannda, isimler 

Odesada iken Fuad .B4lcanm .• ar~H511 frans1zca ve ruscra olarak yaz1h, hatta 
ve benim ricam uzerine General Varof, frans1zea ustte ... 
Moskovada bulundugum zaman Osoavi· Para§ut~iilerin pratik ders salonunda· 
yahim cemiyetinin Moskova merkezini ~·z. ~izim eamileri ~iy.aret eder gibi ter
ziyaret etmemi memnuniyetle kabul etti. hk g1yerek buraya gud1k. Duvarda para· 
Esasen benim seyahat program1mm ba • ~iitiin mueidi ve para§ut~iilerin piri Leo
§mda, ordu, havae1hk, sanayi ve sporu nardi do Vineinin resmi var. Y a kamilen 
gormek vard1. ipekten. yahud .da iist tarafi perkalden, 

General V arof, F uad Bulea ile bera· alt k1sm1 gene 1pekten yapilmi$ alan pa· 
her beni de Odesadaki havae1hk miies • ra§i.itlerin tozlanmamas1 ve son derece 
seselerini ziyarete davet etmek nezaketi- iyi muhafaza edilmesi lazim. Para§iitler, 
ni gostermi§ti amma asll miihimmini Mas- bir insamn hayat ve memah demek oldu: 
kovada gordiim. Volga nehrile Moskova gu i<;in gayet eidd! bir muayeneye tab1 
nehrini birbirine birle~tirmek ve bu su • tutuluyor, her para§iitun ayn numaras1 
retle Moskova §ehrini denize baglamak ve ayn dolabt var. Para§i.itler yerlerine 
i~in yap1lan kanalm Moskovadaki ucu konulduktan sonra dolablar miihi.i~leni· 
eivannda ~ok geni§ bir diizliik vard1r. yor. Bu kocaman salonlarm harareh da
~ehre gi.izel bir asfalt §Ose ile baglanml§ ima normal surette muhafaza edilerek 
alan bu sahanm bir tarafmda, biraz yuk· pra§utler <;ok ~1eaga ve ~ok soguga maruz 
sek ve sahaya hakim bir mevkide giizel birakiimiyor. lc;eri girmek memnudur: 
bir bah~e i~inde yepyeni, biiyi.ik ve gi.izel Dersler ve vazife harieinde talebe dahl 
binalar malanmi§tlr. Saha, Osoaviya • giremez. Daima bir nobet<;i zabiti bura· 
himin u~U§ meydam, binalarda Osoavi • ya hakimdir. 
yahimin Moskova Merkez Aero Kulii- Binadaki kii~iik havac1bk laboratua· 
bi.idiir. Otomobilimiz bu binalardan biri- nnda aerodinamik kaidelerini gosteren ei
nin oniinde durdugu Zaman, derhal as• hazlarla teeriibeler yapt!k. Kocaman bir 
keri silahlarla kar§Ila§tik. Ve hemen a· tiyatro, sinema, konferans salonu var ki 
kabinde General Varofun kibar ve va· duvarlan hep Sovyet Rusya havac1hk 
kur simas1 goriindii. Bu ktymetli havael k.~h~ama~larmm ~aghboya tabl~larile 
tiirk~e bilmiyordu amma seyahaf esna· suslu. Bmanm en ust katmda tels1z tel
smda F uad Bulcaya ve ~iyaretimi~ gi.ini.i graf ista~yonu ile misafir kadm ve erkek 
bize tereiimanhk eden Aoayef · · 1· B I- tayyaree1lere mahsus yatak odalan ma· 

e !SliD I U s· h b' .. k k . 
garistanh bir Turk gencinde ogrenmi§ lanmi§. IT avae! IT ro or yapma IS" 

oldugu, n tedigi za~.an doktor ~ezaretinde bu ada-
- Ho§ geldiniz, lardan bmnde yatmaga meeburdur. 

S.. '] b1'z'1 1' stikbal tt' 0 · h' . Model s1mfmda 5 ya§tndan 16 ya§ma 
OZI e e I. SOaVJYa lffiln kJ r ·· d !l • ·· · 

Moskova merkezi §efi alan ve kendisi kadar c;ocu ar ~ anor mo e. en uzennde 
'b' r.. k k d ··tb · d b l ~ah§Iyor ve yem modeller 1eadma ~ah· g1 1 nr a uman am ru esm e u unan b'' ·· S 

zatla arkada§lanm bize takdim etti. Be- §Iyorlar. ~sasen utun ?"?'et Rusya 

b ·· · d ] ~ b l d k mekteblennde, dersler hanemde, ~oeuk-ra erce muessesey1 o a$maga a$ a 1 • ,., •• d 1 ·1·~ · ··~ 

t ·· d .. kl · t tfkl · lara planar ve tayyare mo e ct 1g1 ogre -
§te gor ·v~ en~ ve no e I enm: tiyorlar. Gaye ~oeuklarda havacthk me-
~~z.~Ig~m muesseseye Merkez ~e:o rak ve sevgisi uyandumaktu. Bunda o ka

Kulub~ diyorlar. 200 hektarhk araz1 I§- dar muvaffak oluyorlar ki ki.i<;iikler ara· 
gal ed1yor. Moskovada merkezden ba•- d · I" ·· modeller1· yap!p 

A K .. .. ' sm a yepyem p anor 
ka II tane mmtak~ . ero . ~lubu .daha muvaffakiyetle ucan mucidler <;1k1yor. 
vardu. ·v B~nlar hancmde •. bm dem1ryol- Kagiddan, aga~tan yapiimi§ kii<;uk pia
Ian, d1gen de metro yam yeralh tram • nor modelleri hatta oyuneak gibi ku~uk 
vaylan I?~mur, miis.~ahdem ve a~lesine tayyare modeileri gordiim. Bunlann hep
mahsus 1ki ayn k~lub .~a~a mevcudd.u.r. si miikemmelen u~uyor. Ufak bir tayyare 
Sovyet Rusyada u~ turlu .tayr_a~eeihk modeli minimini motorile - tabii insan • 
te§kilah kurul~~~tur. Asker~: SIVI! ve s1z - u~mu§, 750 metro yi.ikseklige crikmi§ 
spar tayyarwhg1. Aero Kulubler, tay - 4,100 metro katetmi§ 37 dakika havada 
yareeiligin spar k1smile me§guldiirler ve kalml§, benzini biti~ee yere inmi§. Bu 
Osoaviyahim te§kilatma baghd1rlar. ~p~r tayyare yavrusunun motori.i yanm beygir 
tayyareeiligi de planorciiluk. para~ut~u- kuvvetinde, kanatlanmn bir ueundan o
liik ve tayyarecilik olm~k iizere iiG kisma biir ueuna geni§ligi bir bu~uk metrodur. 
aynlmi§hr. Moskova c1vannda Kokte : Merkez Aero kuliibi.i binasmm damuia 
beJde bir de ali p}anor mektebi vardtr kJ da <;Ikarak U~an tayyareJeri Ve bir rokor 
kiymetli kadm tayyarecimiz Sabiha bu- yapmak i~in tayyare yedeginde havala
rada ders gormii§tiir. nan bir planoru seyrettik. Bir miiddet 

Merkez Aero Kuliibiinde, 3000 faal sonra tayyare planorii b1rakti ve bu mo-

CUMHURiYET 

( ~ehlr ve 
F evzi Cakmak 
bugiin gidiyor 

Mare,al Romanyadan 
Hamidiye ile donecek 
Biiyiik Erkamharbiye Reisi Mare~al 

F evzi <;akmak, Balkan Antantma dahil 
devletlerin erkamharbiye reislerinin i$ti
rakile Biikre~te yap1lacak toplanhda bu
lunmak iizere bug_iin maiyetile birlikte 
Hamidiye mekteb gemisile Kostenceye 
hareket edecektir. 

Mare§al F evzi <;akmak Kostenceden 
Bukre§e gideeek ve Biikre~ konferansm
dan sonra gene Hamidiye mekteb gemi
sile Kosteneeden ~ehrimize doneeektir. 

Bursada tayyare kuliibii 
a~1ldi 

Bursa (Husus!) - Turk Hava Ku· 
rumu burada bir (tayyare kulubu) ac;:tl. 
A~Ih§ toreni Belediye kazinosunda Y!
p!ldi. Cemiyetin reisi Emekligeneral A· 
§ir bir nutuk soyliyerek; memlekette ha
vaciiigi yaymak bak•mmdan ehemmiyet
li alan bu kuliibe gene ihtiyar birc;pk aza 
kaydolunmasm1 diledi. Gene p]anorciiler· 
den biri de cevab vererek Turk gencli -
ginin havacihga crok ehemmiyet atfettigi· 
ni bildirdi. 

Kuliibun merkezi kazinonun iistkall -
d1r. Planorciilerimiz kuliibiin ilk azala
ndir. 

torsiiz alet ic;indeki planoreu ile beraber 
bulutlarm arasmda kaybolup gitti. 

Su rokorlara bakmiZ: G. N. 7 plano
rii 5 bu~uk saatte 780 kilometre katet • 
mi§. Planorcii Suhamlinof 38 saat 1 0 da
kika, planorcu Lisit~in 38 saat 40 dakika 
planorle havada kalarak rokor tesis et
mi~ler. Daha evvel bu rokorlar 36 saatle 
Almanlarda imi§. ~imdi diinya rokoru 
Lisit~inde. 

Bu arada, bana giirbiiz bir delikanh 
takdim ettiler. Kocaman eli aveuma sig
miyan 1bu adam rokorcu Kokkinakidir. 
Eskiden hamalken §imdi yaman bir tay
yareei alan Kokkinaki 800 beygirlik 
kompresorlii M. 85 motorlerile miieeh • 
hez iki motorlu bir tayyare ile ve 1 000 
kilogram yi.ikle ll ,746 metroya 66 da-
kikada <;Ikml~ Ve bir di.inya rokoru tesis 
etmi~tir. Bu rokor, daha evvel 8980 met
ro ile bir F ransiM aiddi. 

Ayni Kokkinakinin yuksuz bir tayya
re ile 14,360 metro yukseklige c;•karak 
bir di.inya rokoru daha tesis etmi~ oldu
gunu da ilave ettiler. 

Ruslann ~i~ek a§kl, Aerokuliib bina
Sinm damma bile <;i<;ek bahc;:esi yaptlra
eak kadar ileri gitmi§, halbuki koca bah
Gede bir hayli <;i<;ek ve bermutad <;i<;ekle 
yap1lmt~ resimler var. Biiyiik bahc;enin 
arka tarafmda memurlara, muallimlere 
mahsus aparhmanlar, lokanta. dans ve 
oyun salonlan, futbol. voleybol, atletizm 
sahalan, tenis kordlan, kapah ahe1hk 
~ligonu gibi tesisat oteye beriye serpil
ffil~. 

1936 ba§mdanberi binden fazla pa -
ra~iit~ii yeti~tirmi$ler ki bunlann yiizde 
25 i kadmd1r. Kadm talibler erkekler
den fazla imi~ amma vi.ieudee <;ok sag • 
lam olmak ve c;ok c;alt~mak laz1m gel • 
digi iGin pek c;:ogunu reddediyorlarmi§. 

Gordiigiim modellere nazaran, hirer 
ki~ilik, hatta be§er ki~ilik be§ veya yedi 
planorii bir tayyarenin arkasma bagla -
YIP c;:ekiyor. bir hava treni te§kil ediyor
lar. Bu usulii, stratosferde tatbik etmek 
fjkrj Ve pTO)eS! oJdugunu soyJediJer. 
Osoaviahimin azas1 1930 ta 5 milyon, 
193 2 de 12 wilyondu; 1936 da 13 mil
yon olmu§tur. Bu eemiyet, yalmz hava· 
e1hkla me§gul degildir; daha umumi va
zifeleri vard1r. Memleketin biitiin miida
faa i§lerine i$tirak ve yard1m etmek, 
memleketin miidafaas1, ekonomik ve tek
nik ilerlemesi baktmmdan en mi.ihim sa· 
nayiin ve bilhassa havae1hk ve kimya 
endiistrilerinin inki§afma <;ah&mak, K1 • 
z1lordunun askeri kudretini artlrmak ve 
memleketin miidafaasma malzeme itiba
rile yard1m etmek, ordu harieinde kalan 
kadm ve erkek genclere hatta her s1mfa 
mensub ihtiyatlara asker! talim ve terbi
ye vermek, al!cihk, binieilik, beden ter • 
biyesi gibi i§lerle me~gul olmak, tayyare 
hiicumlanna kar~· korunmagl halka og
retmek eemiyetin en miihim vazifelerin
dendir. 

General Varof, beni tayyare meyda
nma da goturdii. Orada Hindli bir ~efin 
idaresinde <;ah§an kadm ve erkek tay • 
yareei gender saff1 harb nizammda, bi
zi selamladilar. lki~er ki~ilik mekteb tay· 
yarelerile <;a!t~Iyorlardi. T ayyarenin bi
ri iniyor, biri havalamyor, c;:ok sert riiz -
gara ragmen, otuz k1rk tayyare birden 
dola~Iyordu. Unutmamah ki bunlar as • 
ker de~il. tayyare sporu yapan i~<;ilerdi. 
Uc;:mak. Sovyet Rusya gencligi arasmda 
bir iptila halini almishr. 

ABIDiN DAVER 

Memleket Ha erleri J 
·Ttb ilemimizin ktymetli 
bir uzvunu daha gOntdiik 

Goz tabibi Esad Pa~an1n cenazesi kendisini 
sevenlerin 

kald1rdarak 
goz ya,Iart i~inde 

ebedi medfenine 
merasimle 
konuldu 

- -----· " -·-· -- .·~ 

~ok ktymetli ttb iistadlartmtzdan Esad Pafa~m 
cenaze merasiminden bir intrba 

Evvelki gi.in vefat eden degerli dok • 
torlanm1zdan goz doktoru Esad Pa§a • 
mn eenazesi diin sabah saat on birde Ka
dtkoyunde Modadaki evinden merasim
le ve kendisini sevenlerin gozya§lan a • 
rasmda kaldmlmi§tlT. Merasimde bir as· 
ker! k1t' a, banda mlZika, eski Sadnazam 
lzzet Pa§a. ~ehrimizin tanmmi§ yiiksek 
doktorlan, bu meyanda goz doktorlan
nm hemen hepsi, Dariilfunun miid~rris -
lerinden bir~ogu; askeri ve sivil T1bbiye 
talebesi ve merhumun dostlanndan mii • 
rekkeb yi.izleree ki§i ham bulunmu§tur. 

Bir Ti.irk bayragma sanlan tabut el
ler iizerinde ve mlZlkamn matem havas1 
arasmda Osmanaga camisine indirilmi~

tir. Cenaze namaz1 burada ki!md1ktan 
sonra alay ayni merasimle Haydarpa~a 
ge<;:idine kadar getirilmi§ ve burada ta • 
but bir cenaze otomobiline konularak 
bunu takib eden otomobillerle birlikte 
Camhcaya gidilmi§tir. Ktymetli dokto • 
run eenazesi <;amhcada haZITlanan hu -
susi kabrine defnedilerek merasime ni • 

hayet verilmi§tir. 
Y etmi~ iiG ya§mda vefat eden Esad 

Pa§a 305 senesinde Mektebi T1bbiyeden 
~tkarak Avrupaya gitmi§ ve be§ sene bu
rada kalarak tahsilini ikmal ettikten son
ra 31 0 senesinde memleketimize don • 
mii§tiir. T1bbiye mektebinde ilk goz kiir
siisiini.i tesis eden Esad Pa§a me§Tutiye • 
tin ilanma kadar burada kalarak irfan 
sahasmda <;ab§mi§, bir taraftan talebe • 
sini ilim yolunda yi.iriitiirken bir taraftan 
da etrafma hiir fikirler a§Ilamaktan bir 
an geri kalmaml§hr. Me~rutiyetin ilanile 
idari i§lere de kan§ml§ ve bu sahada da 
memlekete biiyi.ik hizmetleri dokunmu§
tur. K1rk sene Dariilfiinun miiderrisligi 
yapan Esad Pa~a Dariilfiinunun ilgasm· 
dan ve Universitenin tesisinden sonra fa
a! vazifeden aynlmi§hr. Esasen son za
manlarda rahats1z oldugu i<;in biisbutiin 
istirahate ~ekilmi&ti. Memleketin <;ok fa
ziletli ve c;:ok klymetli bir evladt olan E
sad Pa~aya rahmetler, kederli ailesine 
de sabl!lar dileriz. 
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:E1nden kruvazor.U 
bugiin geliyor 

<;anakkalede olen 
Almanlar1n kemikleri de 

bugiin getirilecek 
Almanlarm Ceb kruvazorlerinden o· 

Ian ve mekteb gemisi olarak kullamlan 
Emden kruvazorii bugiin limamm!Za ge
lecektir. 

Emden kruvazorii kumandam bugiin 
ogleden evvel Istanbul v alisi ile is tan -
bul Kumandamm ziyaret edecek, ogle • 
den sonra bu ziyaretler kendisine iade e· 
dilecektir. 

Emden kruvazori.i kumandam saat 
14.30 da Istanbul matbuat miimessilleri· 
ni gemide kabul edeeektir. 

Emden kruvazorii Jimammizda iki giin 
kalacakhr. 

(;anakkalede olen Alman askerleri 
ifin yaprlacak merasim 

Umumi Harbde <;anakkalede olen 
Alman askerlerinin kemiklerini ta~tyan 
Ugur vapuru bugiin !imamm1za geleeek
tir. Alman askerlerinin kemikleri bu haf
ta merasimle T arabyaya nakledilerek, o
radaki Alman sefarethanesi bah<;esindeki 
mezarhga defnedileceklerdir. Bu mera • 
sime bugiin limamm!Za muvasalat ede -
cek alan Emden admdaki Alman Ceb 
kruvazori.iniin kumandan. ve tayfalan da 
i~tirak edeeeklerdir. 

lpekli kuma§larm kalitesi 
dUzeldi 

Bursa (Husus!) - Ge~en sene ipekli 
kuma§lann cins ve kaliteleri bozulmaya 
yuz tutmu~ bulunuyor; bundan mii~te • 
riler zarar goriiyor, tiieear kazamyordu. 
<;iinkii kuma§! ucuza maletmek icrin e -
ninden, boyundan, sikletinden, bukumi.in· 
den tasarruf yap1hyor, binnetiee kuma§ 
dayamks1z oluyordu. Bu vaziyete niha
yet vermek ve ipekli kuma§m nefasetini, 
metanetini bir seviyede tutmak ve aym 
tipte bulundurmak i~in Vekalet standa· 

rdizasyon kararnamesi crikml§hr. Ahiren 
bu kararnameye gore tatbikata ba§lan -
d1g1 icrin §imdi kuma§lann kalitesi ~ok 
duzelmi§tir. Maamafih hare1alem olan 

hafif kuma§ tipi kararnamede kabul o • 
lunmad!gl icrin §imdi de tiiccarlar ve fab

rikatorler satl§m azalmas1 yuziinden siz
lanmaya ba§lami§lardir. 

Adli hayatimiz a. 

iki rokor 
Vak' a dan bir saat sonra 
verilen hiikiim ve hadi-

• • • sesiZ ge~en gun 
Diin, istanbul Adliyesinde iki rokor 

kmlmi§IIr. Bunlardan biri Beyoglunda 
olmu§tur: 

T arlaba~mda oturan Zebra admda 
bir kadmm seyyar bOrekc;i Ahmedden 
bir miktar alaeag1 vard1r. Zehra diin sa· 
at on bu~uk malarmda Ahmedin kar§I• 
dan geldigini goriince koeasile beraber 
iizerine giderek: «Par ami ne zaman o· 
diyeceksin ?» diyerek Ahmed in uzerine 
at.!mi§tlT. Ahmed her nekadar «Dur ve· 
reyim» demi§se de kadm durmam1~ ve 
zavallt bon;kc;iyi tokatlamaga ba~lami~· 
tlr. Hatta Ahmedin ifadesine gore ka· 
dm bir arahk (ben bu tokatm cezasmm 
25 lira oldugunu bilmiyorum amma, 50 
lira da olsa bu tokatl yapi§tuaeagim) de· 
mi§tir. Netieede polisler tarafmdan yaka· 
lanan Zebra derhal mahkemeye veril • 
mi§ ve 25 lira para eezasma c;:arptml • 
mi§hr. Zehra da bu hiikmii i~itir i§itmez 
mahkeme salonunda dii§up bayilmi§tlr. 
Hiikum vak' a dan tam bir sa at sonra ve• 
rilmi§tir. 

tkinei rokor da di.in ilk defa olarak 
Istanbul Adliyesine hi<;bir vak' a gelme· 
mi§ olmasidir. Ci.irmii me§hud kanunu· 
nun tatbikmdan bugiine kadar bir ay 
ge<;mi§ bulunmaktad1r. ilk tatbik S!Ta • 
larmda hergi.in 45 • 50 miiracaat vaki 
olurken aym on be§ine dogru davalarm 
miktan 30 • 35 e dii*mii$ ve son hafta 
zarfmda da vak' alar 15 i gec;:memege 
ba~lami§hr. 

Diin ise yalmz bir vak' a gelmi$ ve a
nun hakkmda da ademi takib karan ve· 
rilmi$tir. 

GUzel bir cenaze merasimi 
yapdd1 

Bursa (Hususi) - Cumhuriyet bay
rammda yap1lan resmige~idi seyreder · 
ken tribi.inde heyecandan kalbi durarak 
olen mensubini askeriyeden y ahyaya bu· 
rada parlak bir eenaze alay1 yap•lmi§hr. 
MIZika ile asker, jandarma, Belediye 
zabitasi ve polis mi.ifrezelerinin de i§tirak 
ettigi bu eenaze alaymda Vali, Kuman
dan ve §ehrimizdeki butiin zabitler bu · 
lunmu§lard•r. Bayraga sanlan tabut el
ler ustiinde ta§mmi§, cenazeyi binleree 
Bursah takib etmi§tir. 

2 ikincite~rin 1936 

Siyasi icmal 
Almanyan1n dart 

senelik plant 
~ ransa, frangm k1ymetini dii§iir· 1r mesi ve yuksek giimruk tarife· 

lerinin, kambiyo kayidlerinin ve 
kontenjanm ilga edilecegini haber ver • 
mesi iizerine diinyamn iktisad! ahvali dii· 
zelecegi ve bunun zaruri netieesi olarak 
ta siyasi gerginliklerin zail olaeag1 i.imid 
edilmi§ti. 

F akat bu iimidler tahakkuk etmedi. 
Cunkii para ve emtia miibadelesini s1kan 
ve hogan kayidlerin bertaraf edilmesi 
i<;in muh1m bir ad1m ablmaml§hr. Bahu· 
sus harieden biiyiik miktarda ham madde 
celbetmek mecburiyetinde kalan Alman· 
ya ve emsali biiyuk sanayi memleketleri
nin ham madde yeti§tiren mustemlekeleri 
olmamas1 ve ecnebi memleketlerden bu 
gibi mevadd1 getirebilmek i<;in altm ve 
ecnebi paras! bulunmamast yuzunden 
~ekmekte olduklan s1kmh hi~ azalma .. 
mi§hr. 

Almanyaya lngiliz fmparatorlugunun 
elinde bulunan eski miistemlekelerinin ia· 
de edilemiyeceginin bildirilmesi de Al
man milletinde bir iimid bJrakmadi. Bu 
vaziyet kar§!Sinda Almanya kendi sana· 
yiini ya§atabilmek ve yetmi~ milyona ya· 
km olan halkm1 pek zengin ve geni~ ol· 
m1yan topraklannda besliyebilmek 1<;m 
fevkalade tedbirlo.re miiracaat etmek 
meeburiyetinde kalmi&hr. 

Almanyamn ham maddeye alan ihti· 
yacm1 anlamak i<;in bu memleketin istih • 
salinin miktan itibarile A vrupamn birin
ei ve biitiin diinyamn ikinei sanayi mem· 
leketi bulundugunu hatirlamak Hfidir. 
Di.inya sanayiinin umumi istihsalatmm 
yiizde on biri Almanyanm hissesine isa· 
bet ediyor. 

Diinyanm dortte birine ve ham mad· 
de menabiinin ii<;te birine sahib bulunan 
lngilterenin sanayii ise istihsal miktan 
itibarile Almanyadan sonra geliyor. Al
manya sanayiini ve halkm1 ya~atmak i<;in 
miiracaat etmege karar verdigi <;are ham 
maddelerin sun'ilerini Almanyada kuru· 
laeak yeni fabrikalarda istihsal etmektir. 
Mesela petrol ve benzin, madenkomii· 
riinden ve kaU<;uk baz1 kimyevi mevad .. 
dan <;Ikanlacakhr. Harieden pamuk ge· 
tirmemek ic;:in de sun'i elyaf imal edile· 
eektir. 

Bu sun'i,ham maddeleri Almanyamn 
ti tin sanayiine kifayet edecek miktarda 

ye~tirou1k· ~Qin dort senelik bir plan ha· 
ztrlanmi~ ve bunun tatbikt da Prusya 
Ba§vekili General Goringe tevdi edil • 
mi§tir. 

Umumi Harbden sonra ayni tazminat 
ve tamiratla hayvandan, gemiden, va • 
gondan, altmdan ve eenebi parasmdan 
ve miistemlekelerinden mahrum edildigi 
ve hava, deniz ve kara silahlan elinden 
almdigi halde gene diinyamn ikinei bii • 
yuk sanayi memleketi ve deniz ticareti 
yurdu ve birinci dereeede askeri ve hava 
devleti olan Almanya ~imdi de fen a • 
damlannm dehas1 ve halkmm intizam ve 
crah§kanhgi sayesinde dort senelik plam, 
vaktinde tahakkuk ettirecektir. 

Almanyanm bu plant eihan piyasala .. 
nna boykot etmek ve kendi yagile k11v .. 
rulmak yoluna girmek demektir. 1929 da 
ba~hyan eihan ikhsadi buhram Rusya ve 
<;in gibi biiyiik memleketlerin diinya pi
yasasmdan c;:ekilmelerinden ileri gelmi§· 
ti. Habe~ harbi dolayisile ltalya dahi ~e
kilmi§tir. Simdi de Almanya gibi eihan 
piyasasmm en biiyi.ik bir miistehliki <;eki· 
liyor. Bunun netieesi eihan buhrammn te• 
madisi ve ~iddetlenmesi olacakhr. 

Almanya bu ikhsadi teeerrude ba~lar· 
ken Amerika DI~ Bakam, soyledigi bir 
nutukta ikttsadi teeerriidlerin devamJ iki 
seneye kadar harb patlag1 vermese bile 
ikttsadl patlak verip biitiin diinyay1 te .. 
melinden sarsacagm1 ihtar etti. Alman .. 
yanm karan dunyanm gerek ikhsadl, ge· 
rek siyl.lsl ufkunu kararhyor. Bunun e<aii· 
mas1 dunya ham madde i~inin biran evvel 
muns1fane halline baghd1r. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

1zmir hapisanesindeki 
mahkum1a.-

izmir (Hususi) Sehrimiz hapi .. 
sanesindeki mahkumlardan c;:ift~i olanlar 
imrah hapisanesine sevkedileeeklerdir. 
Oigerlerinden 40 ki§i de hergiin lzmir 
hafriyatmda <;ah~hnlaeakhr. 

Cumhuriyet 
NiiahaaJ 5 Kuruttur 

Abone 1 Tfi:r~iyc , H~i~ 
,eraiti ' ·~·o ~o 

Senelik I 400 Kr · t:100 Kr. 
Alta ayhk 750 1450 
o~ ayhk 400 800 
Bir aybk 150 yoktW' 
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Milisler Madridi 
miidafaa ediyorlar 

Naayonalistlerin ha va hiicumlar1 devam ediyor; 
son taarruzda 150 ki~i oldii, 300 ki~i yaralandi 

Madrid l (A.A.) - Aranjuez cep· mu~lardtr. Tayyareler, ~ehri bombardt • 
~esindeki hiikumet kuvvetleri, nasyona • man etmemi~. yalmz nasyonalistlerin ga· 
hstlerin Toledo ile Aranjuez arasmdaki zetelereinden miirekkeb paketleri at • 
ileri hareketlerini tevkif etmi§ler ve bir makla iktifa etmi~tir. Cok giizel bir meh
miktar ilerliyerek bazt sevkulcen nokta- tab be~ altt taneden ibaret olan bu tay· 
lart i§gal eylemi~lerdir. yarelerin harekatmt teshil etmi§tir. 
, Milisler, bun dan ba~ka Castillejos ve T ayyarelere kar§t miidafaa sistemi, 
}\]gadar istasyonlanm i§gal i<;in nasyo • miikemmel surette i~lemi~. mitralyozler, 
nalistler tarafmdan sarfedilen gayretleri toplar ate~ a<;mt~ ve diidiikler tehlike i • 
bo§a r:;tkarmt§lar ve Endi.iliis istikametin- §aretini vermi§tir. Birka<; dakika i<;inde 
de demiryolunu tahlis etmi§lerdir. ~ehrin biitiin l~lklan sonmii~ ve ahalinin 

Lesena istasyonunun i~gali, Endiiliis ekserisi mahzenlere, melcelere stgmmt~ • 
demiryolunun tamamile kurtanlmastm te- ttr. Y almz bazt merakhlar, mehtabdan 
min etmi~tir. istifade ederek sokaklarda dola~mt~lar -

Dahili harb ortaya eskiden kalma bir- dtr. Polis, bunlara golgeden gitmelerini 
~ok nakil vasttalan <;tka.rmt~ttr. Bin;ok soylemekteydi. Saat 22 de siikun tama
_e§ek ve kattr kervanlan Madrid etrafm- mile avdet etmi~ bulunuyordu. 
daki yollan doldurmaktadtr. Son taarrur.Ja olenler 

Motorlii nakil vasttalarl nadirdir. Madrid I (A.A.) - Havas ajans1 
~iinki.i benzin, ordunun ihtiyaclarma tah- muhabiri, evvelki gun Madride kar§t ya
sts edilmi~tir. pdmt~ olan taarruz neticesinde 150 ki§i

h" ~eh~n mi.idafaast i<;in Aranjueze mii- nin olmii§ ve 300 ki§inin de yaralanmt§ 
~m mtktarda kuvvetler biriktirilmi~tir. oldugunu bildirmektedir. 
oa§kumandanhk, asilerin Endiiliise gir- T elef olanlar, hiiviyetleri tesbit edil
tnelerine ve §arkta ve garbde V alansiya- mek iizere hemen hastanelere nakledil • 
y~ ~armalarma mani olmaga karar ver- mi§lerdir. 
lnt§hr. N asyonalist tayyareler, diin sabah ta 

, Merkez cephesi kumndam albay Pu- rayttaht iizerinde u<;mU§tur. F akat bir 
lh~~endolas, dii§man tayyarelerinin bir guna taarruzda bulunmamt§lardtr. 

ucumu esnasmda telef olmu~tur. Evvel- ltalya, l•panya a•ilerine ne b asiler tarafmdan esir edilmi~ olan al- fekilJe yard1m ediyor? 
fay, son zamanlarda ka<;maga muvaf - Moskova 1 (A.A.) - Tas a)anst 
k~.k olmu~ ve hiikumet ordusundaki mev· bildiriyor: 
nne gelmi~ti. Gazetelerin Paristen aldtklan bir ha-

Nasyonali.tlere gore vaziyet here istinaden bildirdiklerine gore, 1tal-
S "II 1 yan makamlan, lspanyaya yaptlmakta o-

d 
ev1 e. (A.A.) - Havas ajansm-

an · S -~11 d 1 1 Ian harb levaztml sevkiyatlm gayet gizli 
b 

:. e v 1 e ra yosu, nasyona ist erin 
ugun ogleden sonra Escuriala kar§t tutmak i<;in kat'i tedbirler almt§ttr. 

kbat'i bir taarruzda bulunacaklanm ha _ Harb levaz1m1 yiiklii gemiler ~u ~e • 
er vermektedir. kilde gonderilmektedir: 

N 
Cemi kaptanlan, hamuleyi Trablusa 

asyonalistler, diin Madrid • Cha • 1 
J>inerias yolunda 6000 milisi bozmu•lar tes im etmek emrini almakta ve ellerine 

Ve azim zayiata ugratmt~lard1r. 
' ayni zamanda kapah bir zarf verilmek • 

tedir. Muayyen bir zaman sonra a<;1la • 
Madride tayyare hucumlarr cak olan bu zarf ise, geminin rotastm de-

Madrid 1 (A.A.) - Asilerin tay - gi~tirmek ve hamuleyi ispanyol asilerinin 
2 ,n;;ri. dundgecMe yen!den -~aat. 20.45 le elinde bulunan bir limana gotiirmek em-

• arasm a adnd uzermde u« • ~ini ilo!tiva etmektedir 
""""""""""'""""""""""'""llllllllllltlllllllllllllll\lll!lllllllllllllllflllllllllllllllflllflllllllllllllllllllltlltUtOtO•muuuo~oooooouu••"" 

tarafh para 
anlasmas1 

' 

Pariste yapdan 
siyasi temaslar 

lngiltere ve Amerika an- FransJZ Hariciye Naz1r1 
Ia,manin neticelerinden M. Delbos, el~ilerle siyasi 

memnun goriiniiyor 
Nevyork 1 (A.A.) - M. Morgen

tau, matbuata beyanatmda, ii<; tarafb 
Para anla§masmm iyi neticelerini hyde
derek bu anla§manm Amerika noktai na· 
'Zannca miihim bir muvaffakiyet te§kil 
ettigini c;iinkii bu de fa F ranstz frangmm 
~ii§iiriilmesi iizerine, be§ sene evvel lngi
ltz paras1 altm esasmdan aynldtgl za • 
man hastl olan akisierin tekerriir etmesi · 
n~n online gec;ilmesine imkan verdigini 
b1Idirmi~tir. 

lngilterede mutalealar 
Londra l (A.A.) - Finan§il Niyuz 

~azetesi, i.i<; tarafh para anla~masmm ne· 
hcelerinden dolay1 pek ziyade memnu • 

niyet gostermekte ve Almanyanm tecer· 

riid siyasasmm dogurdugu ciddi karar • 

Stzhklan kaydettikten sonra, Almanya 

bu hath ha~keti terkettigi takdirde du -

rumun siyasal sahada her noktadan ce · 

saret verici bir hal alacagmt bildirmek -
tedir. 

.Kahraman Eribe i~in gelen 
taziyet telgraflar1 

Ankara 1 (Telefonla). - Tiirkku§U 

llara§ut~iisii Eribenin ac1kh o!Umuniin 
uyandlrd!gl umumi teessurii izhar eden 
taziyet mektub ve telgraflan gelmekte

dir. Bu arada §ehid tayyareci analarm -
dan gelen miiessir taziyet telgraflan da 
Vard1r. 

Malatya • Hekimhan hath 
a~Ild• 

. Hekimhan 1 (A.A.) - Bugiin 12 
Oe Malatya - Hekimhan hattt i~let -

meye a<;!ldt. Hekimhan istasyonunda 

binlerce halk toplanmt§tl. Hatibler 

Cumhuriyetin feyizleri ve Atati.irkiin bii

Yiikliigii iizerinde heyecanh sozler soy • 

lediler. Bu sozler halkm CO§kun ve he

Yecanh alkt§larile bir<;ok defalar kesildi. 

Tiirkiyenin <;elik aglarla oriildugiinii 

gorerek co~an bir koylii bugiinkii rejimi 

ve faydah miispet i§lerini heyecanla an
latu. 

t 

vaziyeti gorii~tii 

Paris 1 (A.A.) - M. !von Delbos, 
diin Hariciye Nezaretinde Almanya bii
yiik elc;isi Kont V elczek, Belc;ika biiyiik 
elc;isi Kont Erhove do Denterghem ve 
ltalya bi.iyiik elc;:isi M. Cerruti ile mii • 
him gorii~melerde bulunmu~tur. 

Anla§1ld1gma gore, F ranstz Hariciye 
N amile elc;:iler Kont Cianonun Berlin 
ziyaretile Belc;:ikamn bitarafltk ilamm 
miiteak1b bir Lokarno konferans1 topla
mak ihtimalini muhtelif cephelerden, bir

likte incelemi§lerdir. 
Bu goru§meler esnasmda lspanya i~ -

lerinin de mevzuu bahsedilmi~ olmak ih
timali vardtr. Diger taraftan M. Delbos 
ve Cerruti, F ransanm yeni Roma biiyiik 
elc;isi Kont do. Senkantenin itimadname
si meselesini de miinaka~a etmi~lerdir. 
Soylendigine gore M. Cerruti, bu iti -
madnamede: «1talya Krait, Hahe§is -
tan 1mparatoru Majeste Viktor Ema • 
nuel» e hitab edilmesi hususunda ISTarda 
bulunmu~tur ki, bu takdirde ltalyamn 
Habe~istan iizerindeki fetih hakk1 ztm -
nen tasdik edilmi~ olacakt1r. 

Danzigde tethi' 
hareketleri 

Var§ova 1 (A.A.) - Danzigden bil -
diriliyor: 

Uniformah nasyonalistler, bir tak1m 
Lehlilere taarruz etmi§ler ve polis te bu 
Lehlileri tevkif etmi§tir. Leh gazeteleri, 
Leh makamatmm §iddetle miidahale 
etmesini ve Danzigdeki Leh ali komise
rinin hemen tahkikata giri§mesini iste
mektedirler. Komiser, 24 te§rinievvel 
tarihinde bir defa protestoda bulun 
mu~sa da netice&iz kalrnt§hr. 

HUkumet gazetesi olan Curjor Po -
ranny, diyor ki: 

cDanzigdeki tethi~ hareketlerinden 
mutazarnr olan Lehlilerin tamamile 
tatmin edileceklerini timid ederiz.» 

1zmit kag1d fabrikasmm 
kii§ad resmi 

Ankara 1 (Telefonla) - izmit h'ig1d 
fabrikasmm a<;Jlma merasimi i:iniimiiz -
deki hafta i<;inde Ba~vekil 1smet inonii 
tarafmdan yaptlacakhr. 

Atatiirk Sergi 
E vini tesrif ettiler 

' 
Biiyiik ~efimiz her 
kisimda tetkikatta 

bulundular 
Ankara 1 (Telefonla) -Cum

hur Ba~kam Atatiirk bugiin ak~a
ma dogru ikttsad Yekili Celal Sa
yar ve Bilecik meb'usu Salihle bir
likte Seq~i Evini te~rif ederek Elis
leri ve Kiic;iik San' atlar sergisi~i 
gezdiler. Her kiSimda ayn ayn tet
kiklerde bulunan Cumhurreisimiz, 
giizel san'atlar §Ubesinde tezhib i§ -
lerile siislenmi~ ve altt ayda yaptl
ffil§ bir taba~t da gorerek bu eseri 
hamltyan Muhsinden baz1 izahat 
istediler. 

Atatiirk miize dairesini ve alt 
kattaki biitiin kiSimlan gordiikten 
sonra serginin muvaffakiyetinden 
memnun bir vaziyette binadan av-
nld•lar. -

en •••••• 
Franaa ha va kuvvetleri 
i~in be$ milvar a VJrdt 
Paris 1 (A.A.) - Be~ milyarhk tah -

sisatla hava kuvvetlerinin kuvvetlendi
ri.!_mesi program1, yeni u<;ak adedinin 
y~zde elli ve miirettebat mevcudUniin 
d~ 10,000 nefer ve 100 zabit artmlmasi
m derpi§ etmektedir. 

Ne mutlu ba~1nda bir 
Atatiirkii olana 

[Ba$makaleden devaml 

getirmek azmile anadolu topraklarma ilk 
ayak bashgl giinden itibaren pervastz, 
tereddiidsiiz, fastlasiZ bir gayretle hep 
bunu telkin etmi§, millette hep bunun ka
naatini beslemi~. arkada§lanna hep bu 
yolu gostermi§ti. 

Boyle oldugu i<;indir ki milli bahti -
yarltgm zevk ve emniyeti ic;inde dun A
tatiirkii dinlerken biz hie; §a§madtk; <;iin
kii 0 bizi bun a otedenberi ah~tlrrnl§tl; 
yalntz hayranltgtmtzt tazeledik; yalmz 
zindeligimiz yeni bir bahar havas1 i<;inde 
daha gurbiizle§ti. 

Kurnaz ve §arlatan siyasetlerin mas -
keleri birer hirer yere dii§tiigii bu devirde 
ac;tk almh, temiz hesabh ve muntazam 
bilan<;olu bir hiikumete malik olmak bir 
bahtiyarltkhr. Tiirk mileti bu bahtiyar • 
lardandtr. Biz bu bahtiyarhkla §tmara· 
rak yolumuzdan sapacak ve mes'uliye · 
timizin agtrltgtnl unutacak milletlerden 
degiliz. Vazifemizi bitirip bizden sonra· 
ki nesle devir ve teslim muamelesi yapm· 
ctya kadar daha goriilecek ,;ok i§lerimiz 
ol~u~unu peka.la biliriz. Atatiirkiin say· 
h~t tka~t _kulaklanmtzda tarihin yiiksek 
httabt -~~b~. he_r dakika <;mlaylp durmakta· 
d!r. D~nku httabe bizim i<;in yeni bir haytr 
kaynag1 olmu§tur. Vicdanlanmtz rahat 
oldugu ~c;in yi.iziimiiz r:;attk degildir, fa
~~t vaztfelerimizin ag1rhgm1 bildigimiz 
~~~~- ba~t§lanmtz ciddidir. Sendelemedel\ 
yuruyebtlmek i<;in de laztm olan budur. 
~~rkiin en. biiyiigii ve Tiirkliigun en 
yuksek §ahtkast olan Atatiirk, milli hu
du~l~nmlz haricinde ve siyasi bir endi
§e 1<;mde Ya§tyan ktrk astrhk bir Turk 
camiasmdan giir ve giirbiiz sesile bahse· 
derken Millet Meclisi bu ulvi hitaba oyle 
yiiksek bir tezahiirle cevab vermi§ti ki, 
diinya siyasetinin bunda toplanan mana
Yt anlamakta gecikmiyecegini kolayhk • 
Ia tahmin edebiliriz. Atatiirk dun bunu 
soy~erken hakkm, adaletin, fazilet ve in
samyetin goz yeti§emiyecek kadar mu· 
az~~m bir abidesi olmu§tu. 

U<; YII evvel Atatiirk «Ne mutlu Tiir· 
ki.i~ diyenel» buyurmu§tu. Y11lardan • 
ben hast! olan bir kanaatle biz de ilave 
edelim: 

- Ne mutlu, ba§mda bir Atatiirkii 
olana I 

l1mail Muftak MAYAKON 

~ekoslovakya miit· 
tefiklerine sadtk 

[Ba$tarafl 1 tnct sah.tfedel 

dan c;ok memnundur. Ve bu salahm 

Cekoslovakya ile Lehistan arasmda da
ha iyi bir anla§ma husuliine medar ola

cagml ve <;ek - Sovyet ittifakmm Ro -
manya ile Rusya arasmdaki mUnasebet

leri daha ziyade iyile§tirmege yardtm 
edecegini iimid eder. 

4 - <;ekoslovakya, miittefiklerini da

ima haberdar tutmak §artile Almanya 
ile miizakerelerde bulunmaga haz1rd1r. 

M. Crofta, bundan ba§ka, Kii<;iik An
tantm Milletler Cemiyeti misakmm 
tahmil etmekte oldugu taahhiidlere §id

detle bagh oldugunu da tasrih etmek -
tedir. 

URDDAN 
AZILAR 

Yazan: ismail Habib 

Bart1n 
Birdenbire hafif bir ka val sesi, aktamm golgeleri 
i~inde hepimizden bir iirperi~ ge~ti. Ah yolcu, 
ka vabn vard1 da ~imdiye kadar ni~in sus tun? 

B_~r~rm K~~a~enize bag~ryan guzel rrmaktan bir gorunu, 
KendJstm. §ark ruzgarianndan emgi • kelenin sagmda be ton bir nhttm mavna· 

y:n uzun~ btr __ burnun ~arbindeki 1rmak Iar yana~ml§; solunda gemi te;gah1, iki 
agzt, B~~azkoy :,e Altbaba strtlan ara· geminin kaburgalan kurulmu§. Arka 
smda, dort be~ yuz metroluk geni•lig"t" ve dag·lard h" ·· ·· d k .... 

1 
, a orman, §e 1r onun e trma , ve 

?~ku en tar~fmt. heniiz g~nhedigimiz iieride deniz; dagdan kesip getir, ~ehirde 
u;m !an datre_mst dur.an §ekhle bir akar bi<:;ip kur, ve trmakta yiikletip gonder. 
su agzmdan ztyade b1r koy gibi ooriinii- Vatam b'·t·· h" I · · ·· d"" h" d · I · o n u un ne tr enm gor urn, I<; 
yor; emir :mt~ vapur~ sallaytp duran boyle gemiyle dolu olamm gormedim. 
dalgah denJZe kar§t b1r ayna riikudetile 1k" kt H d k ·· k" · • b ··1·· · · I" b" k I 1rma an en e , ote tmn aga e-
gu umstyen emmyet 1 1r oy · · B · I' · y h I · YISI, artmm ~tmal d1 mt yakt§Jklt btr 

apura yana§an anta motore tela§· k I d"" .. 1 .. ~. 1 . k O 
I b 

- I .. ··j "I II I ana uzgun ugl e t,;tzen Irma nun 
ar, agm§ ar; guru tu er, sa am§ ar a- b d" k • · · 

d 
~ k"' 1·· 1 k .. . cenu a me yapt1g1 yenn dt§ tarafmda-

rasm a, <;ogu oy u o rna uzere yetmt• k" ·· ·· d · 
k d I d ld D h . . , .. ' I mt us tun e ayn blr mahalle var. bah-

a ar yo cu 0k u. . . a a 1Y1 motorler <;eier i<;ine seyrek seyrek serpilmi~ ~vleri-
varmt§ aroma !Smehmlze o giin bu dii~- 1 ··]·· · 0 d · · .. p .. .. . . . . e gu umstyen oraya r ueV! d1yorlar 
mu§. at pat motorun agtr gtdt§me ba§- Bu d ·1· · F 'h" Am f · · 

k I d f k 
a 1n ven 1~1 att m asra ethme 

tan camm s1 1 tyor u, a at 1rmaga girin- "d k d d k d 
C .. ll'k · · d ·· k~ . &1 er en ora a or u urmasm anm1~ 

ce... uze 1 1c;m e surat ar deg!l za- Af · h ·· b" k ·· · · · k" .d. enn o §e suvara, 1r a<; gun konakla-
rarmt~, 1y1 1 yava§ gt 1yoruz k · · b"l · · b" 

M t 
.. ·· b d 'k" · k . rna l<;tn 1 e ne tyt 1r yer se~,;mi§. 1ki 

o orun a~ucun a, 1 1 gaz tene es1 k d k" d 1 • 1 
iisliine bir tahta par<;ast koyarak kendi- dt~; a 1 en a~~ .. a]gabc _arm sac;l tarar gibi 

· b" k 1 . .. annt trmaga oy e tr uzatl~ an ve dal-
mJZe 1r anape yapt1k. kl yuz metro !ann ak1"sler"tle ok•a • . r·· d k. ~ , nan Irmagm aygtn 
ge~t§ .1gm ~- ~ .. ~~a~m su~u ay~~m, akt§l .baygm oyle bir uzam~1 var ki ... 
behrstz; bukulu§len keskm degtl tath · A d 

k I d I 
. • smamn a dt~mda bOyle 1rm • 

ve tyi ar a ga dalga tepelenn giirbiiz k d' ' agm 
ye§illigile kabank. T epelerin su ic;indeki en t admt ta§tyan ayn bir mahallesi 
nefti akisler"le "k· d" .. . . var. Orasl daha mamur, muteberler sem-

1 1 m 1 gune§mtn suya ·. d b h I . . · · , serpt"~. b 1 I .. b .. 1 ti, orast a a c;e er I<;mde. Uc; dtllnt 
tg1 pem e pm tl ann cum U§ e§me- ·k· ~ · d"" · · · · 

si S .. I k .. I • .. I 1 I I trmagm <;tz tgl mustattl l<;mdeki Bar-
. u guze, ara guze ; sag guze so ~ 'II"ki 

giizel· b""t"" I I ., 'H hn eger ye,I t ere gomiilii iri bir giilse 

P
imt" 't ub. ut~ yob.~u .. a:, ~eredsu~uyor r e- iki 1rmak dJ§tndaki bu iki mahalle dahi 

z a ta m uyusu I<;tn ey1z. 'k' t - d 8" c·· . onun I I omurcugu ur. 
tr saat sonra urgenpmanna var - S f I" . . . 

dtk. Burast yan yo!. 1smi gibi kendi de ~ a ~ o~e mm te~esmdekt etraft came-
giizel b" k"' h I 1 b" k "fl" k kanh llfalye kulesmden memleketin pa-tr oy; u ya 1 1r yer, ey1 1 e- . 
"fj· • I . . .. noramasmt seyred1yoruz · M • ·· I Y1 t agac ar, ve k1y1ya baglanmt~ tkt uc; · eger guze 

Yiiz to I k b" .. .. . H b" . d k" Irmakh Barttmn goriinii•ii de omiirmii• . n u tr suru gemt. er mn e 1 B . . ' . ~· 
<;lfte direklerin hep bir araya gelisi, hava . a§ta,. ya~l ~tmalde, Ktrtepe, §ehnn gt-
. · b d · · n~ yen· dtbde ya · cenubd Hal t -t<;me, u anml§ b1r orman par<;asmm ' . • m a, a <;t 
~iirtesemini <;izmi§. Cemilerin sudaki a- ~~rna~: ~ehnn sonu; bu ik_i tepenin tat!I 
bsleri yiiziinden govdeleri bir kat daha tumsegmt kaplaytp aradakt di.izliige btr 
biiyiimii~ goriiniiyor. Kuytu 1rmagm sii- ~s~a koprii bel veri§ile uzanan Sartin, 
kuneti bizi giiriiltiilii diinyadan ayttrnl§· Ikt ta;af~ yasttkla ~abank yayh bir sedi
h, bu gemilere kar§t da kendi zamammtz- re senlmt§ alacalt btr halt gibi biitiin de
dan <;Ikttk; mekanla zamanm beraber de- senlerini gostererek gerilip duruyor. 
gi§mesi; kalyonlar devrindeyiz. Ktrtepeden inen hiikumet caddesi ~i-

Ir_magm geni§ligi yiiz metroya indi, malden cenuba ~ehrin belkemikligini 
belkt seksene yetmi§e indi, fakat dilber- yapmaktadtr. Ktrmtzl ve beyazla s1van· 
lig: arttyor. Ak~amm yumu~ak iphamt mt§ resmi daireler beldenin gobeginde. 
altmda bytdaki tepeler daha morla~tt. Kasabanm yansmt kaphyacak kadar ge
T ek renge biiriinen suyun manast ~imdi ni~ <;ar~t caddenin ~arkma dii~iiyor. Hep 
daha derin. Motoriin ucu suyun menek- yemi~ agaclarile doiu bah<;eler ic;:inde 
§eligini ince ince y1rttp duruyor. yiikselen birka<; bin ev. Kendi isimlerile 

Birdenbire hafif bir kava! sesi, ak§a· ~ehrin iic; semtini soyliyen Yukancami, 
mtn golgeleri ic;:inde hayaletle§en hepi- Ortacami, A§agtcami; ii<;iiniin minaresi 
mizden bir iirperi~ gec;:ti. Ah yolcu, kava- ii<; semtin haritasmt gostermek i<;in dikil-
1_1!1 vardt da ~imdiye kadar neye sus tun? mi~ beyaz birer nirengi i~areti gibi. 
Urkek iirkek ba~hyan kava! hepimizin a- -5ehrin dt§ <;er~evesi de giizel: Sima! • 
lakasmt goriince perde perde yiikseliyor. de, Hendek trmagmm otesinde Durnuk 
Kava!, ilkligin sesi; hepimizde ilk oian tepeleri, ormanlarla ortiilii, garbde. As
sonradan olamn ozii ve iligidir. Sonram1- rna trmagma <;er<;evelik yapan kadife 
zt bJrakmi§, kahkstz tabiat i<;inde, iligi- mth Aladag ve onun iistiinde Ciilbuca
mizle duya duya, ilkin sesini dinliyoruz. g1 tepesi. Cenubda Halat<;tyamasmm ar· 

Biiyiik trmak, haritamn Bartm c;:ayt, kasma bir fon gibi durmu~ Gaffar koyii 
Bartm!tlann da Bogammag1 dedikleri mtlan, daha geride Aralma daglan ve 
su, Bartma gelince iki kola aynhyor: son ufukta Kozcagtz silsilesi. Halatc;1dan 
Biri Hendek, sola biikiiliip cenuba zavi- sona kadar koyu mordan a<;tk maviye 
ye vererek kasabayt ~imal ve §arkmdan, inen, fakat hafifledik<;e kaban~t yiikselen 
oteki Asma, hafifc;e saga ktvnhp gene dort rengin arka arkaya gerili~i. 
cenuba uzanarak kasabay1 garbinden Sark, oo, bu taraf hepsinden ba~ka. 
kucakltyan bu iki 1rmak; Bartma, cenub a Itt yedi kilometroluk kali~e bi<;imli ova
taraft kara ve ii<; taraf1 su ile <;izilmi~ bir ya ye~il dalgah bir duvar gibi hududluk 
mustatil bic;:imi verdikten sonra, cenubda yapan Kenevir ve Sagza tepelerinin ar -
kasaba bitince, ikisi de arttk kendilerine kasmdaki Ant daglan, orta yerlerinden, 
liizum kalmamt§ gibi edebli edebli isti- ii<; kademeli, hrttl hrttl, birbirlerine kes
kametlerini degi§tirip uzakla§1yorlar. kin di~lerini gostererek, hiddet i<;inde, 

Hani c;iftc;ilerin bugday demetlerini kavg:,ct bir bogaz yaratm1~lar; yumu~ak 
yaymak ic;in kullandiklan uzun saplt ve ovanm semasma sert sert uzanan bir bo

iki di~li bir aletleri vardtr, adma dirgen gaz. 
d:nir ;. Bartm <;ayt yere yatmlmt~ mavi Sehrin §~rkmdaki sag uc, 1rmagm dar 
btr Dtrgen; sapt 8ogammag1; Hendek- bir kavis <;tzerek tekrar ~imale dondiigii 
Ie Asma dirgenin iki yan di~i. yalntz yer; oranm ad1 Tuna mahallesi. Tuna 
sap tam ortayere degil de sag ko§eye muhacirleri yerle§tigi ic;in oraya bu j~1m 
du§mii§; Hendek 1rmagt hem yan dt§ verilmi~. Anas1 ~idenin yavruyla avun -
hem kaide, ve Bartm, giizel bir demet mast gibi bu muhacirler de bu 1rmaga 
gibi dirgenin ic;indedir! bakarak ... B1rak, bu 1rmak, avunula • 

Cerek Asmanm agzt, gerek Hendegin cak kadar giizel; fa kat o ana, oteki diin
kaidelik yapan k1smt, Giirgenpmannda, yay a gitmi~ gibi uzakta kalan Tuna, onu 
oldugu gibi, bir siirii gemilerle dolu. Y ol- unutmak... Gene btrak, ic;:imde keserken 
cu motorleri, Bogazi<;indekiler gibi sa • acJSI duyulmtyan ince bir ustura wm 
lonlu malonlu bir iskeleye yana§tyor. 1s- var. ISMAIL HABIB 

I 
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HEM NAliNA 
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Allus muharebesi • 
~ antela harbi, 30 sene harbi o· 
1.6::0 lur da yahud piy~de muharebe

si, topc;u muharel.>esi, siingli mu· 
harebesi, hatta <;ic;:ek muh.uebesi olur da 
alkt§ muharebesi olmaz n..t? 

Benim gordiigiim ve ~ize anlatmak is
tedigim alkt~ muharebesJ, ipek ve Melek 
sinemalannda cereyan ediyor. Muhare· 
be meydanlan, salonl~>.r, localar, balkon
lar, paradilerdir. Bu iki sinemada Ehli
sa!ib muharebeleri i~tmli bir filim goste
nhyor. Sinemamn Girindeki filim tiirkc;e 
sozliidur j otekindeki franstzca konU§U • 
yor. .. 

Filim, biraz iluileyip te «Ehlisalib» 
ile <<Ehlitevhid», ha<;ltlarla hilalliler bir· 
birine girdi m~. sinemalarda, bilhassa 
f~anmca sozlii filmi gosteren Melekte 
bJr alkt$ muharebesidir, ba§hyor. 

Hac;:lt ordusunun kumandam lngiliz 
Krait asian yiirekli Ri~ar, bir kahraman· 
ltk yaph mt sinemadaki huistiyan safla
rmdan bir alkt~hr kopuyor; buna muka· 
bil islam ordusunun kumandam Salahad
dini Eyyubi goriindi.i mi.i miisliiman hat
lann.d.an bir al~t$ tufam yiikseliyor. 

Ftltmde, haktkaten c;ok canh bir mey· 
dan muharebesi var ki iki taraf siivarileri 
bayraklanm a<;mt~lar.. yalmkthc birbirle
rine saldmyorlar ve miit:hi~ bir surette 
doviisi.iyorlar. Arada bir ha<;h bayrak 
gorunuyor: Alkt§! Arkasmdan hi Ialli 
rayet dalgalamyor: Mukabil alkt$! Bir 
hach kthct bir miisliimana oldiiriicii bir 
d~rbe i~~iriyor: Alkt§! Bir hilalli mtzra~ 
btr hmshyamn mhh gogsiini.i delip ge
c;:iyor: Alkt§! 

Akka kalesinde miisliimanlar ok ve 
ate§ yagdmyorlar: Alkt§ I Htristiyanlar 
kalenin biirc ve barolanna kopri.i a,hyor· 
lar: Alkl§! 

Alkt~ muharebesi de ha<;h seferleri 
kadar uzay1p gidecekti amma bereket 
versin ki Amerikah sinemadar i§i c;:abuk 
sulha bagladtlar. Asian yiirekli Ri§arla 
Salahaddini Eyyubiye ban~ yapttrdtlar. 
1ki hiikiimdar birbirlerinden aldtklan e· 
sirleri iade etmegi kabul ettiler. Salahad· 
din esir ettigi ve kendisine zevce yapmak 
istedigi lngiliz kralic;esinin kocasma son 
derece derin ve fedakar bir a§kla bagh 
oldugunu gorerek bu giizel kadmt koca· 
sma iade etmek civanmerdligini gi)ster • 
di. 

Boylece sinemalardaki kar§thkh alkl§ 
muharebesi de bitti, iki tara& c;ok hara· 
retle alkt$hyan dini biitiin miisliimanlarla 
htristiyanlar da dosh;a ve ban§ i<;inde 
sinemadan c;:tkttlar. Museviler hangi ta
raft alkt~hyorlar, diye merak ettiniz de
gil mi ~ Ben de merak ettim; amma aksi 
gibi salonda, yaktmmdak~ zevat alk.1§ mu· 
harebesine i$tirak etmiyen bitaraflardt ve 
filim bitip te ortahk aydmlandtgl zaman 
tamdtk bir Musevi goremedim ki ona so
raytm. 

Bu Amerika filminin miisliimanlar ve 
Salahaddini Eyyubi lehinde oldugunu 
gorerek hayrette kaldtgtml da ilave et· 
mek isterim. 

Atatiirkiin diinkii tarihi 
nutkunu dinledikten 

sonra 
[Ba~taratl 1 inci sah.ifede] 

yetle kaim oldugunu kuvvetle tebari.iz et· 
tir~i .. Bu. e~ hayatl sahada kendi kuvvet· 
lenmtze 1shnad edebilecegimiz hakikatinin 
yamba§md_a diinya sulhu namma biiyiik 
ve ku~veth dost~uklarla da miieyyed bu· 
lundugumuzun tfadelerini hakh olarak 
samimi alk_t§lar kar§lladt. N utkun 1ngiliz 
Krait Ma)este Sekizinci Edvardm Ef· 
gan Hariciye ve Harbiye Yezirleri~in ve 
heniiz memleketimizde bulunan Yugos· 
lavya Ba$vekilinin ziyaretlerini hikaye 
eden ve bu memleketlerin dostluklanna 
biiyiik k1ymetler veren ktsmile biiyiik 
kom§u ve dost Sovyetler Rusyasile on 
be~ senelik piiriizsiiz bir tecriibe ge<;iren 
dostlugumuzdan bahseden ktsmt hakh 
olarak pek. ziyade alkt§landt. iskende
run, Antakya ve havalisi i<;in istedigimiz 
ahidle miieyyed istiklal vaziyetini ise bii
tiin meb'uslar ayakta ve dakikalarca al
kt§ladtlar. 

Biiyiik Sef, Fransamn dostluguna kty· 
met verdigi kadar hakseverligine de iti· 
mad gosteriyor ve onu bu i~ ve fikirlerin
de teyid eden alkt~larile biitiin Meclis te 
tabii ayni inanla birlikte hakkm beheme
hal yerine getirilecegi kanaatini de izhar 
eyliyordu. 

YUNUS NADI 

···-Y unan paras1 i~in yeni bir 
kanun 

Atina 1 (Hususi) - Milli paramn ko
runmast ve yabanc1 memleketlere do • 
viz ihrac1 hakkmda diln yeni bir kanun 
ne§redilmi~tir. Bu kanun e~isinden 
daha §iddetli hiikiimlei ihtiva etmek -
tedir. 



~- -------
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Kii~Uk 
hikfiye Bagt~lanan alacak ~ 

Agustos gi.ine§i o gi.in gene ortahg1 ka- ninde ~oreklenip oturan istifhama ha.Ia 

51p kavuruyordu. Daha gi.in dogarken, bir cevab bulamami§tl. 
bi.iti.in ~ehri, bir tandtr yorgam gibi kav • * * * 
nyan s1cak, saatler ge~tik((e arta arta, Gi.indi.izkii steak, gi.ine§i silen geceye 
oglei.isti.i, gozle gori.ili.ir bir hale gelmi§ti. ragmen ayni §iddetle devam ediyordu. 
Damlarm iistiinde, erimi~ cam1 ancLran Ak§ama kadar k1zan duvarlar, sokagi, 
§effaf bugular titre§iyor; viranelerden, ate~i almmi§ bir fum k1zgmhgmda tutu
halsiz halsiz e§inen tavuklann, gagala - yordu. Usta Ligor banyo yapmaga ka
nndan doki.iliiyormu§ gibi ((Ikan kesik ve rar verdi. 
cansiZ gitgidaklan i§itiliyordu. Bir miiddettenberi adet edinmi§ti. A -

Mahallede ~It yoktu. Sabahleyin go • halisi erkenden yatan mahallenin, kah • 
zi.inii a~ar ac;maz sokaga ftrbyan c;ocuk· vede altmi§alti oynamaktan donen er • 
lar, daha geni§ ve daha giine§siz bir vi- kekleri de evlerine girdikten sonra, Usta 
rane aramak ic;in savu§mU§lardi. Mahal- Ligor, elayak ~ekildigine tamamile emin 
le halkt. sokaga sigmiyacak kadar aza • olmak ic;in yanm saat kadar penceresinde 
metli bu Sicagln sessiz tehdidi kar§Ismda oturup etraft dinliyor; sonra sokak ka • 
sinmi§ gibi, evlerin rutubetli serinligine pismi, gozle farkedilmiyecek kadar ha • 

51gmmi§lardt. Hayat membat gi.ine§, 0 fif arahk buakarak, ko~a ko§a, yirmi a· 
gi.in etrafa sanki oli.im serpiyordu. dim ilerideki c;e§me yalagma giriyordu. 

Mahallede, kaptSIDI ac;Ik tutup sica· 0 yazm ba§mda ke§fettigi bu usul saye· 
ga meydan okumaga cesaret eden bir tek sinde, Usta Ligor hi~bir gi.in banyosuz 
Usta Ligor vardi. T ezgahmm arkasmda kalmamt§, mahalle halki, yataklannda st• 
oturmu§, zimem defterini dolduran ra • caktan bunahrken, o, hayrat c;e§menin 
kamlann, kendisinden ha§ka hie; kimseye yalagmda, hususi banyosunda ytkamr gi
miinke§if olm1yan esrarlt manalarmt 0 • bi, enine boyuna serinlemi~ti. 
kuyarak, Slcaktan bunalan yi.iregini se • 0 gece, gene mahalledeki son I§Ikla • 

nn sonmesini, son ayak seslerinin, kapt • rinletmege c;ah§Iyordu. 
!arm arkasmda kaybolmasmt bekledikten 

Usta Ligor dalgmdt. Ka§ar tekerle • sonra soyundu; kapiyt her zamanki gibi 
ginden pasttrmaya, pasttrmadan zeytine I u• • c::· d' c;ekip ~e§me ya agma seg1rttt. ....,tm 1, 
konan sineklerin ne§' eli kanad c;trpt§lanm han tal vi.icudi.ini.i gomdi.igi.i suyun serin-
yanda kesmek i~in sinekligi sallamag1 bi- ligi, ona, zimem defterindeki hesablara 
le akletmiyordu. Usta Ligor, hayatmda rakam ilaveleri yaparken duydugu he • 
ilk de fa olarak, T rabzon yagma kan§· yecanlt zevke benzer lezzetli bir i.irperti 
hracagt margarin miktanndan, defterde- veriyor; vi.icudiinde f1kud1yan gi.indiizi.in 
ki alacak yekunlanm kabartacak ~are • sJcagi, yagh sac;larmm ucundan ~1k 1p gi
den, rakamdan ve paradan ha§ka bir§ey der gibi oluyordu. Usta Ligor, viicudi.inii 
di.i§i.ini.iyordu. iki sene evvel, San Sii • d S suyun zevkli temasma ver i; an Si.i • 
leymamn anasma odi.inc verdigi elli li • leymam yan yanya unuttu. Mahalle, 
ray a mukabil rehin aldigl i.i~ odah evi, son uykusuna yatmJ§ gibiydi ..•. 
kadm borcunu odiyemedigi i~in satthga Birden, Ligorun kulagma, hafif bir a· 
<;Jkaracakt!. San Si.ileyman, anasmm, yak pltirtlsl ~arpar gibi oldu. Y alagm 
kendisine haber vermeden yaptlgt bu kenanndan §oyle uzandi, baktt. Gori.i -
muameleyi, i§ boylece sarpa sardJktan niirde kimse yoktu. T ekrar suya gomi.il· 
sonra haber almi§, bir ak§am evvel. kor· dii ve ihtiyaten ba§Int biraz daha i~eriy;e 
ki.iti.ik diikkana gelip Ligoru tehdid et • ~ekti. 

mi§ti. F akat a yak sesi tekrar i§itildi. Ligor, 
Usta Ligor, mala hile kan§tlrmamn, bu sesin ne taraftan geldigini tayine va -

eksik dirhem kullanmanm, hesabda ka- kit bulamadan, bir karaltmm, ~e§meye 
Zik atmamn bu ufacJk mahallede kendi- siirtiiniircesine yakmdan, ytldmm si.ira • 
sini zengin etmege kafi gelmiyecegini tile ge~tigini, ge~erken de ~e§menin ke • 
vaktile di.i§i.inmi.i§, ustasmm varislerinden nanna buakt!gt pe§temah kaptlgmt gor
devir ald1g1 bu di.ikkanda, yirmi sene • di.i. Ligor kendini toparlaymciya kadar 
denberi, bakkalhktan ba§ka tefecilik te bu karaltt butun sijrat.ile bakkalm evine 
yapmaga ba§lamt§tt. 0 zamandanberi, dogru ko§mU§, bir ~eki§te kaptyt kapa • 
bu miitcvazi mahalledeki ev sahiblerin • mi~ ve sokagm obi.ir ba§mda gozden kay
den hangisine par~ . ver?i_rse, v~desi_ s~ • bolmu~tu. 
~u.nda, anast~I .fatzme.;~a~<: edt~ htc;bt • Usta Ligor once baygmlt~ ge~irir g~
nsJ borcunu odJye.med.Jgt l~tn, Ltgor, ya~ 'bt oldu. Blrkac; saniye ic;inde olup biten 
va~ !ava~. ehem.miyethce btr anahtar k~~- bu hadise, onun kafasmda bir ytldmm 
leks1yonuna. sah.~b ol~u§tu. ~ akat, bugu· gibi ~akmt§ ve Ligor, bu y1ldmmm t§I • 
ne kadar ht~ boyle .?'r tehdJd ~aT§Ismda gmda, San Si.ileymanm tehdid dolu yii
kalmami§tl. Sa~ S~l~y~~n, .b~r ak~m ziini.i se~ivermi§ti. 
evv~l, kanc;ana~t . ~Jbt gozlenm dev1re Y alakla evin arast yirmi ad1mdJ. Fa-
devne kaptya dJkJhp te: kat hem pe§temal meydanda yoktu, 

- Ulan bana bak l Y a evi sahltga he~ de sokak k;ptsi s1k1 stkt kapanmt§tl. 
~tkarmaktan vazge~ersin, yahud bi.itiin Ligor, vaziyeti di.i§i.indi.ik~e, suyun i . 
mahallelinin intikammi senden almm. c;inde olmasma ragmen, alnmda, giin • 
Hem yanndan tezi yok, Defterhaneye diizkii sJcagJn terini fersah fersah geride 
gidip evin rehinini sildirmeli! Sana oyle btrakan dam! alar birikiyor; gqzlerinin 
bir i~ ederim ki mahallede diki§ tuttura- oniinde alh, ye§illi klVIlcJmlar uc;u§uyor-
mazsm! du. N eredeySe bayiiacakti. 

Dedigi zaman Ligorun gerc;ekten ben• Aradan be§ dakika gec;meden soka • 
zi atml§tl. <;iinkii Usta Ligor, kimseye gm ba§mda bir ko~u§ma oldu. !ki polis, 
zaran dokunmadtgJ halde ad1 b1~kma ~~- bir bek~i ve San Si.ileymanm refakat et
kan San Siileymanm, §ohretile korktugu tigi bir kalaba!tk, yalagm ba§ma geldi -
kimselerin en ba§mda bulunuyordu. ler. Suyun dibinde kaybolmaga, yalagm 

Usta Ligor, gozleri defterinin sahife- dibine tortu gibi c;okmege ~abahyan Li • 
]erini dolduran ~;engel bacak!t rakamlar· goru ~ekip t;Ikardilar. 
da, akh San Si.ileymamn tehdidinde, ko- Bu azizligin nereden geldigini anl1yan 
tii kotii dii~i.iniiyordu. D 1§anda i.istiiste Ligor, geri verilen pe§temahm ku§antp, 
birikip artan steak bir yandan, i~ini ka • halvetten ~1km1~ mii~teri gibi, bekc;inin 
vuran i.izi.intii bir yandan, Ligoru §akiT kolunda polis karakoluna dogru gider -
§aktr terletiyordu. 0 gi.in di.ikkana ugn- ken, iki ad1mda bir ba~m1 ~eviriyor, ag -
yan mi.i§terilere mal tartarken teraziye lama ile kan§Ik yalvarma dolu gozlerini 
parmak dokundurmagi bile unuttu. ktrpt§hrarak, aklmca etrafa belli etme • 

Ak§ama kadar ac1 ac1 dii§iindii. Ca • den, Siileymana, alacagmdan vazgec;ti • 
resizlik ic;indeydi. Ak§amiisti.i di.ikkam gini anlatmaga c;alt§Iyordu. 
kapahp biti§ik evine girdigi zaman, bey- HAMDI VARO(;LU 

inegol koylerinde yapdan giizel isler 
' 

lnegol (Hususi) - Halkevimizin dur- Bu koyler arasmda bilhassa Egmir ve 
madan c;ah§an Koyciili.ik komitesi son de- Yigit koyleri ni.imune olabilecek vazi -
fa Kuhaca, Yigit, Si.ipiirdii, Egmir, Y e- yettedirler. Saghk bak1mmdan Egmir 
nice Muslim, (:itli ve Kur§unlu koyle - koyii en iyi vaziyettedir. Bu koyde dok
rine yaphgt yeni bir gezmede miisbet ne- san be§ ya§mda dine dort koyliiye rast 
ticelerle kar§Ila§ml§hr. gelinmi§tir. 80 ya§mda olanlardan bir 

Gezilen bu koylerde sokaklarm ve ev c;oklanmn, hele 60 ya§mdakilerin hep • 
ic;lerinin pek temiz tutuldugu, giibreierin smm koyciiliik kafilesinin ihtiyarlanndan 
koy d1~mda umumi bir yere toplattmldr ~ok gene ve dine olduklan gori.ilmi.i§ti.ir. 
g1, c;e§me sulanmn civan batakhk yapma· Yukanki resim koyciiliik komitesi aza· 
malan ic;in kiic;iik kanallarla derelr.re a· lanm koyli.ilerle bir arada gostermekte • 
kitJldigt gori.ildii. • dir. 
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CUMHURiYET .• . 2 ikincite§rin i936 

Eskisehir 
' 

faciast J\rikar~ . sUYa kavu~uyor 
nasd cereyan etti? 

A · t d b I b. As1rlarca heder olup giden ~ubuk deresi, Cum- ( Bu aksamki program ) yn1 ren e u unan 1r 
zat vak'ay1 anlabyor huriyetin feyzile Ankaran1n su davas1n1 hallediy~1r 
G~enlerde Eski§ehirde vukua gelen 

feci kazayt, kaza yerinde bulunan l§ 
Bankas1 Katibi umumi muavini Ismail 
Vefik, bir muharririmize §U §ekilde an
latmi§br: 

c- Pazartesi sabah1 Semplon eks -
presi ge~ kaldigmdan bir saat g~ ola
rak saat 10 da Haydarpa§adan hareket 
ettik. 

Vaziyette Karakoye kadar hic;bir ha
dise olmadan seyahat ettik. 

Eski§ehire 14 kilometro kala treni • 
miz saatte tahminen 60 kilometroluk 
bir siiratle hafif meyHli bir araziden ge
~iyordu. 

Bu s1rada tren diidiik ~almaga ba§la· 
dt. Ne oldugunu anlamaga vakit hula · 
madan trenin ani fren yapmasile birbi-
rimizin iistiine yigildJk. l;ubuk barajmdan bir goriiniif 

Doktor arkada§tmla trenden indik. Ankara 1 (T elefonla) - (:ubuk ba- nm tarafeyninde~i arazi de sulanabile • 
trenin sag tarafmda bir tahta y1g~mmm ·1 
d raJi e, Filitre istasyonu ve <;;:ubuk ~osesi, cektir. urmakta oldugunu gorlince enkaza · 
dogru ko§maga ba§ladtk. Bu bir otobiis oni.imi.izdeki salt giini.i merasimle a~1h • l~me su tertibatt, bendin sag cihetinde 

ISTANBUL; 
12,30 plakla Tiirk musikisi • 12,50 hava~ 

dis - 13,05 plakla hafif mUzik - 12,25 muh~ 
telif plak ne§riyah - 18,30 caz: plakla • 
19,30 ~;ocuklara masal i. Galib tarafmdan .. 
20 Rifat ve arkada§lan tarafmdan Tiirk 
m usikisi ve halk l}ark!lan _ 20,30 Safiye ve 
arkada~?lan tarahndan TUrk musik!sl ve 
halk ~arkllart - 21 plakla sololar - 21,30 
orkestra - 22,30 ajans havad!slerl - 23 son. 

[Avrupa merkezlerinin programt gelme • 
diginden konulamamt§tJr.] 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece nobet~i olan eczaneler §Un!ar '" 

d1r: 
Istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (Sarlm), Alemdarda (Srrri 

Rasiml, Baklrkoyde (HilalJ, Beyaztdda 
(Ceml!), EminonUnde (Mehmed Kaztml; 
Fenerde (Vitali), Karagiimriikte (M. Fu .. 
ad), KU~Ukpazarda (YorgiJ, Samatyada 
(Teofilos) , §ehremininde (NazJm), §ehza.. 
deba§mda (Ismail Hakkt). 

Be yogi u cihetindekiler: 
Gala tad a (Yi~;opulol, Haskoyde (Bar .. 

but), Kastmpa§ada (Vasif), Merkez nahi· 
yede (Matkovi~ ) , (Vinikopulo), §i~Ude 
(Pertev), Taksimde (Kemal Rebiil). 

Uskildar, Kadikoy ve Aodalardakiler: 
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enkazi idi. Sagda, sold a kafa taslan, a- yor; kurulu§u gi.iniindenberi, ilk defa o- tesis edilnti§tir. Buraya kutru 700 mili • 
yaklar, bacaklar, kanh et parc;alan ya- larak, Ankaraya i~me suyu verilmege metre ve cidar kalmhgt 8 milimetre olan 
byordu. ba§lanacaktJr. Baraj, memleketin bir~ok dokme c;elikten iki boru konulmu§tur. Bu 

Aradan iki dakika g~meden trenden taraflarmda, gerek saghk, gerek s1hhat borulardan bir tanesi ~imdilik kor bua -
imdad1 sthhi sand1gm1 getirdiler. Ar • bak1mmdan bir Jshrab kaynagt halinde bu- kilmi§, digeri filitre istasyonuna giden i -
kada§Im doktor binba§l Arifle birlikte lunan su davas1m, Ankara ve civan i~in sale borusuna baglanmt§ltlr. Barajda, 
sandtkta bulabildigimiz pamuklar, bez- halleden muazzam ve ornek bir eserdir. bi.iyi.ik bir sukutla akan sular ic;in dinlen
ler ve iiaclarla yarahlara tren memur - Cubuk deresi, Ankaranm yamba~mda, dirme havuzlan da yapilmi~ttr. Bundan 
lanmn da yard1mile ilk tedavileri yap- hayat kaynagJ olacak bir kabiliyet ta • ba§ka bendin arkasmda toplanacak su
maga ba§lad1k. §IdJgJ hal de, ami area, bo~ubo§una aktp I arm hic;bir zaman I 03 rakammt ge~me-

BiiyUkadada (§inasi), Heybel!de (Ta ,. re 
na~J , Kad1koy E.skiiskele caddesinde (So .. 
tiraki) , Kadikoy Yeldegirmeninde (U~ler), riyc 

Yarahlara yard1m ederken kulag1m1- gitmi§, heder olmu§tur. Baraj, bu dere- si tecviz edilmemi§, suyun bu rakama 
za gelen feryadlar ve inlemeler kaq1 • nin sularmt "tophyarak, Ankara §ehri i • vardtgmt bildirmek iizere elektrikle mi.i
smda gi:izlerimiz ya~ar1yor, kendimiz • ~in emin bir memba haline getirmi§ bu - teharrik elarm tesisatt yapilmt§hr. Zira, 
den gec;ecek gibi oluyorduk. lunuyor. Bu muazzam eser Ankaramn bu rakamt a§maga ba§hyan feyezan su-

Bir yandan yarahlara tedavide bu • 12 kilometro ~imalinde, eski Ankara • lanm tahliye etmek i~in Savak memuru
lunurken, hir yandan da kazazedeleri su miktan 30 milyon metro mikabi ka • nun ufak bir teahhuru bi.iyi.ik tehlikelere 
tesbite ba§ladtk. Oliilerle birlikte hepsi yahk iki burun te§kil eden dar k1smma yo! a~abilirdi. Baraj arkasmdaki su se • 
34 ki§i idi. Bunlardan di:irt tanesi tama-

in§a edilmi§tir. Vadinin bu mevkideki ge- viyesini kaydetmek iizere otomatik e§el men par~aland1g1 ic;in meydanda otuz 
yarah ve olii vardt. Yarahlan bir ke _ ni§ligi 250 metro kadard1r. Bu noktaya tesisah baraj govde:;ine tesbit edilmi§tir. 
nara toprak iistiine yahrdik. kadar yagi§ sahasJ 700 kilometro mu - Sehir i~mesinde kullamlacak suyun kir -

Faciadan yanm saat sonra karanhk rabbatdir. Bu sahaya di.i§en yagmur ve lenmemesi i~in biitiin sahil, hath balay1 
bash. Ortahk, karanhkta daha feci bir kardan mi.irekkeb teressi.ibat miktan ytl- takib etmek iizere tel orgiiden bir hima
manzara ald1. Civar koylerden koku u- da vasati olarak 250 milimetreyi bulu • ye mmtakast ic;ine almmt§hr. 
zerine gelen ki:ipekler cesedlerin parc;a- yor. Muhtelif senelerin rasadatmdan a • Ac;1lma toreninde bulunacak davetli -
lanm yemek ic;in h1rhya h1rhya facia !man neticeye gore bir senede vasati o • ler bu salt giini.i saat bir bu~uktan iti -
yerine toplandtlar. larak Cubuk c;ayt vasttasile sevkolunan baren Ulus meydanmdan otobiislerle ba-

Trende ancak dort tane az l§tk veren su miktan 30 milyon metro mikab ka _ raja gideceklerdir. Burada Be§vekilimiz 
el fenerleri oldugundan zifiri bir karan- d d B 'k ismet inonii bir nutuk verecek ve korde-
llk l."t.nde yarahlarla ug~ra.,abiliyorduk. ar tr. u mt tar, asgarl senelerde 8 

-s -. layt kesecektir. Kordela kesilir kesilmez 
Biitiin iimidler gelecek ·imdad tre • milyondan a§agJ dii§memektedir. Cubuk b 

ana orunun vanast a~Ilarak §ehre ilk de-
ninde idi. barajJ §ehrin kme Ve kullanma sulanm fa su verile.cektir. Bundan soura filitre is-

Fakat t'rende ·bu1unari portatif telefon bot miktarda verecegi,gibi, Cubuk c;ay1 - tasyonu a!;Jlacak ve tesisatJ ezilecektir. 
makinesile her nedense muhabere te~ ~~~-~-~~~~~~------~~~---~=~~~~~~==~ 
ooin edilemedi. Kaza, Eski~ehil'e 13 kt:to'; •" · . - - , 

metro mesafede Satlbm~ ge~idi denilen M. Musolini diin Milanoda yeni bir nutuk soyledi 
yerde olmu§tU. 

Ne yapacag1mtzt dli§linurken Eski§e
hir istikametine giden bir otoblis go -
riindii. Trende bulunan polisin yard1 -
mile otobiisten bir yolcu indirildi ve ye
rine lieftren bindirilerek otobus ,Eski
§ehire dogru hareket etti. 

Bu miiddet ic;inde zay1f yarahlardan 
be§ tanesini trene naklettik. Doktor A
rifle meb'us Resainin klz1 ve iki Tiirk 
kadm1 daha yarahlara bir karde§ mua
melesile bakiyorlardl. 

lmdad treni beklenirken dort yarah 
gi:izler·imiz oniinde inliye inliye feci bir 
SUrette oldii. 

Bu s1rada miithi§ bir soguk ba§lad1. 
Karanhkta toprak ustiinde yatan ya
rahlar, bu soguk kar§tsmda yaralartmn 
stzlamasmdan dolay1 feryadlartm bir 
kat daha arbrdtlar. Haberci otobtis git
tikten iki buc;uk saat sonra yani 7 yi 20 
gec;e imdad treninin l§tklan goriindi.i ve 
10 dakika sonra kaza mahallinden tic; 
yiiz metro kadar mesafede durdu. Tren
den Mliddeiumumi muavini, bir doktor, 
dort polis ve be§ tane kadar da itfaiye 
neferi indi. Ellerinde me§aleler, sedye
ler oldugu halde kaza yerine geldiler. 

maktadtr. [Ba~tara!t 1 fncl Mhi' ede] soyli.iyorum: Biz hic;bir Zaman bu yolu 

Adis-Ababaya girdigimizden iki ay tehdid etmek istemiyoruz, fakat haklan -
sonrasma kadar zecri tedbirlere devam mtza ve menfaatlerimize riayet edilmesi
ediliyordu. Bu suretle elli iki devletin ni istiyoruz. Bunun i~in de yegane c;are 
tatbik ettigi zecri tedbirlere ragmen Ha- ac;tk surette ve haklara riayet eden mii
be~istanda kat'i zaferi kazand1k. tekabil anla~ma yapmakhr. Bu olmadigJ 

Fransa bize kar§t ihtiyatkar vaziyetine takdirde ltalyan milleti misli gori.ilme _ 
devam ederse biz de kendisine kar§I ayni 

mi§ bir cesaretle haricde de !talyaya aid ~ekilde mukabele edecegiz. 
olan Akdenizi miidafaa edecektir. 

Avusturya ile yaphgimtz anla§ma bu 
memleketin istiklalini teminat altma al • Ey Milanolu Karagomlekli arkada~-

lar! m1st1r. 
!talyan milleti Macar milletine kar§I 

biiyi.ik bir sempati perverde etmektedir. 

Me§ru haklanm kazanmast i~in ona da· 
ima yard1m edecegiz. Macaristana me§· 

ru haklan verilmedikc;e Tuna havzasmda 

hakikl sulh temin edilemez. 4 milyon Ma· 

car, milli hududlan haricinde ya§amak

tadirlar. Bu hakSJZ!tk tamir edilmelidir. 

Roma iizerine fa§istlerin yiiriiyii~iiniin 
15 inci ytldoniimiine girerken yeni hede-

fimiz §U olacaktJr: 

Miisellah sulhu temin etmek !.. 
Her sahada buna ctah§acagiz. Silah -

lanma i~ine §iddetle devam edecegiz. 

Milanolu fa§istler! 

Milano · §ehri italy.an endi.istrisinin 

merkezi olmast hasebile bu mmtakadaki 

halk, imparatorluk ic;in azami yard1mda 

bulunmahdJr. lmparatorluk bunu sizden 

bekler.» 

UskUdar Selimiyede C8elimiye). 

Mes'ud bir evlenme 
Receb Oneyin k1z1 Vesime ile Hay • 

dar Volkanm oglu Sabahaddinin evlen· 
me merasimi, diinkii pazar giinii Tu • 
ring kuliib salonlarmda kalabahk bill 
akraba ve dost ki.i.tlesi huzurunda ya • 
pilmi§hr. Yeni evlilere mes'ud bir ha • 
yat tcmenni ederiz. 

Hazin bir oliim 
Memleketimizin en eski tanmmt§ 

tiiccarlarmdan Bakkalba§I merhum 
Tevfigin biiyiik oglu Ismail Bakkalba~l 
henliz gene denecek bir ya§ta biitiin a .. 
ilesini ve tamd1klanm actlara garke ~ 

derek evvelki gece sabaha kar§l kalb 
sektesinden vefat etmi§tir. 

Cenazesi bugiin saat 10,30 da <;amh • 
cadaki ko§klerinden kaldmlarak Kara
caahmeddeki aile kabristanma defne • 
dilecektir. 

Kederdide ailesine sabirlar dileriz. 

miiessir se I' 

f•lrTI Il ll l"l )r,:;r 

Kalplere hitap ve nUfuz eden 
mUstesna sesini 

biitUn diinyada begenilen son 
yeni film. 

MARGARiTA da 
dinleyiniz. 

Oniimiizdeki <;ar~amba ak~amt 

Biiyiik Gala ile 

Y I.L D I Z 
Sinemas1nda 

tlliiler ve yarahlar Eski§ehire nakle -
dildikten sonra Mi.iddeiumumi miihen
dislerle birlikte ke§if yaptJ. Trenin alt 
klsm1 tamamen muayene edildi ve ka
zadan alb saat sonra trenin hareketine 

Kom§umuz Y ugoslavya ile miinaseba· 

ttmiz son zamanlarda kesbi salah etmi§ -

tir. iki sene evvelbunun kabil oldugu -

nu soylemi~tim. Hadiseler hakh oldugu

mu isbat etti. Kom§ulanmJZdan 1svi~re 
ile miinasebahmtz daima son derece dos· 

r 
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DAK.Til.OSU: 
KADIN : 1 

tane olmu§tur. KAR1SI: 
MYRNA LOY JEAN HARLOV 

izin verildi. 
Otobiis ~oforiiniin resmi otobi.iste var

dt. Oliileri tetkikle §Ofi:ir arandt. Res • 
me benziyen bir kimseye tesadtif edi

Bugi.inlerde Avrupamn diger bi.iyi.ik 

bir milletile miihim anla§malar yapttk. 

Bu millet, Alman milletidir. 

ve 
~apk1n bir erkek 

lemedi. 
<;iinki.i boyle bir faciada §Oforiin kur

tulup ta kac;abilecek bir halde kalmast 
imkan haricinde idi. 

Sonradan hayretle ogrendik ki, biz 
yarah ve i:illilerle ugra§trken hafif su
rette yarah bulunan §Ofi:ir bir hendegin 
ic;ine gizlenmi§ ve hava kararmaga ba§
laymca kac;mi~. 

Kazamn sebebi, ~oforiin trenle yan • 
§a kalki~mast ve fazla yliklii olmasm . 
dan dolayt gec;idde ray iizerinde kalma
stdtr. 

Bu yiizden tren de raydan <;Ikma teh
likesi atlatmi§tJr. 

C YENi ESERLER '\ . ______ ,) 

VARLIK 

A R K G A B L E 
bu ii~ k1ymetli artistin ~evirdikleri nefis bir film. 

Berlin konu§malan miihim neticeler L K 
vermi§tir. 

Fa kat bu anla§malar tahriri surette 

tesbit edilmemi§tir. Almanya, Berlin an· 

la§masmdan ~ok daha evvel Habe§ista· 

KARISI VE DAKTiLOSU 
Frans1zca sozlii 

nm ilhakmt tammi§ bulunuyordu. ltte beklediginiz biiyiik heyecanlar filmi 
Bo]§eviklere kar~t miicadelemize ge - G E L D i 

Iince; bu yeni bir§ey degildir. Biz komi.i- Atk, ZekA, incelik Ve MUthif Bir Mevzu 
nizmi vaktinde memleketimizde kammiZla Umumi harpte yatanmu1, olmu' hadlseler 
yenmi§tik. Fa§izm ile komi.inizm arasmda c A s u s L A R 
mi.icadele ayni §iddetle devam edecektir. J-\. 
$unu da unutmamak laz1mdtr ki biiyi.ik 

italyamiZ ayni zamanda bi.iyi.ik bir me~-~ K A R C I K A R C } Y A 
huldi.ir. ·=::::~::~~~::::~=-~~~~~~~~~~~~~~~-=::~ Hakiki demokrasinin hakim oldugu • Biitiin Viyananm SEViMLiLiGi BiR ~ARKIDA ... 
yegane memleket ltalyadtr. $imdiye ka • Diinyanln en giizel sesli artisti 

r 

dar karadan bahsettim. F akat ltalya ay· B E R 
Varllk mecmuasmm 1 te§rinisani 1936 ni zamanda Akdenizde bir adad~r ve bir R I• c H A R D T A u 

tarihli 80 inci numaras1 Ya.!iar Nabi, Sa -
met Agaoglu, Veli Necdet, Nurettln Artam, deniz memleketidir. 
Nurettin l;lazi, Gemil Sena, Ziya Osman, Akdeniz !ngiliz imparatorlugu i~in 
Naci Kum, Vasfl Mahir, Sabahattln All, nihayet bir muvasala yoludur. Bizim i~in 
Cahit Sttkl, Faz!l Hiisnii, Re~at Gemal, Ba-

ise hayattrr. 

tarafmdan 

ViYANA, SENi SEViYORUM 
kl Suharun makale, hikaye ve §llrlerlle 
gtltln.l~tlr. Okurlan.1n.1za tavsiye ederiz. Bin defa tekrar etmi§tim; 

bugi.in de ··----• 
( Wien ••• Wien .... nur du Allein ) 
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2 tkinc:ite§rin 1938 

Maarif meseleleri 

Bakalorya 
- 4 

Arif Osmanc1koglu 

lmtihanlar, her derslen, yaz1h ve soz· 
.iidiir; ve alman vasaliye gore netice leh
:e ve aleyhtedir. T alebenin bilgisi hak • 
unda daha elrafh bir kanaat edinmek i
;in bu tarz, §iiphesiz, c;ok muvafiktJr. 
Boylece talih ve &ansm hissesi, eski ~ifahi 
.mtihanlara nazaran, ~ok azalmi~Ilr. Fa· 
kat. tahriri ve ~ifahiye ayni kiymet veril
mesi miinaka&a edilmege deger: Y az1h 
:li<;bir Zaman, kanaatimizce, sozJi.i iJe bir 
tutulamaz. Ci.inkii, birincisi bir musaba
kadu: Herkese ayni sua! soruluyor, ve 
herkese ayni zaman veriliyor. Mahcub -
luk, tutkunluk gibi talebenin aleyhinde 
~~rlatanhk, a<;Ikgozluluk gibi bazan Je -
hmde alan ruhi amiller tamamen ortadan 
kalkmi§ bulunuyor. T alebenin k1ymeti 

mevzua verdigi cevaba gore olc;i.ildi.igii 
gibi, diger arkada~lanna nazaran da tak· 
dir ediliyor. lkincisi, tam manasile, imti -
hand1r: Muteaddid sualler sorulabili • 
yor, ve bunlara verilen k1sa cevablar, ta
lebenin intikal ve hitabet derecesine go· 
re lehinde veya aleyhinde bir netice ve

riyor. 0 gii~ oldugu kadar kolay bir 

suale de rasgelebiliyor, Binaenaleyh, ta

lebe ancak, tam olarak, tahriride anla~I
Iabilir. Y az1hda muvaffak olam1yan bir 

namzedi ~ifahiye sevketmek biraz fazla 

~erhamet eseridir, ve yahud miimeyyize 

lhmadsizhkhr. Zira bugunkii talimatna • 
Jne .. h ye gore ta riride muvaffak olam1yan 

bir namzedin, §ifahi yard1mile s1mf ge<;

mesi <;ok vaki olmaklad1r. Ciinkii mi.i • 

Jneyyiz namzedin tahriride aldigl notu 

bilmemekledir. Binnetice vasatide, ekse· 

riyetle, hayret verici neticeler kar§Ismda 

kalmaklad1r. Bizim kanaalimizce, bir~ok 
rnemleketlerde oldugu, ve Oniversitenin 

baz1 fakiiltelerinde tatbik edildigi gibi, 

sozliiye girmek ic;in yazihda muvaffak 

olmak §art ko§ulmahdir. Boyle bir sistem 

~ansm hissesini daha ~ok azaltacag1 gibi, 

miimeyyizlerin de kagidlan daha 1tma 

ile okumalanm ve binnetice daha hakh 

bir hukiim vermelerini icab ettirecektir. 
Boyle bir elemeden sonra kar§ISina gelen 

talebe hakkmda, miimeyyizin bir kanaa

li olacak, baz1 ruhi haller dolay1sile ken

d' · · AYI ile ~osteremiyen bir namzed 
hakkmda kat'i bir menfi kanaat edinmi

yecektir. Sozli.i ancak, yaz1hnm bir mi

yan ve yaz1hda edinilen kanaati tahkik 
i<;in yap1lan bir konlrol olarak kalmah • 
du. 

Lise ihhsastan ziyade umumi kiilti.ir, 

bilgiden ziyade usul vermesi laz1m bir 
mi.iessesedir. Burada esas gaye talebeye 
anlamayi ve anlatmayl ogretmektir; onu, 
herhangi bir mesele hakkmda, muntazam 
ve riyazi bir zincirleme ile bir mebdeden 
bir neticeye dogru giden bir muhakeme 
yiirutebilmege ah~ttrmaktJr; bir kelime 
ile ona, yazmayJ ogretmektir. 

Namzedlerle en noksan olan ktsun, 
kanaatimizce, budur. Bir meselenin vaz't· 
m, hal tarzm1, ve nihayet vanlan netice
yi muntazam bir plan dahilinde gormek 
pek az tesadi.if edilen bir§eydir. Ekser~ -
yetle, imtihan kag1dlannda, mesele ~le 
uzaktan yakmdan alakadar bi.itiin bahis
leri, ve bazan mevzula alakast olmiyan, 
fakat bir tedai ile hallrlanan luzumsuz 
birc;ok §eyleri bulabilirsiniz. Ve §i.iphe -
siz, hergi.in miktan biraz daha artan o
kur yazmaz birc;ok meslek adamlannm, 
ve yazar okunmaz muharrirlerin mes'.uli
yetini yi.iksek mekteblere yiikletemeyiz; 

Olgunlukta bir de turkc;e «kompom
von» bulunmasi, bu noksanlann i§arel e
dildigini gosleriyor. F aka I talebenin e~
seriyelle bunda muvaffak olduguna go
re, gene esas mesele, usul, ve iislub, ih-

mal ediliyor demektir. Ci.inki.i, diger ders

lerin imtihanlannda gorulmiyen «kompo

zisyon» kabiliyetinin burada bulunmas1 

imkanSIZdtr. Frans1z bakaloryalarmda, 

herhangi dersten olursa olsun, on imla 

hatas1 yapan -lisan hatast degil, zira bu 

affedilemez- namzed muvaffak olmami~ 
addolunur. Boyle bir kayid konuldugu 

takdirde bizde muvaffak olacak lalebe 

miktanm bilmek isterdim ... 

Su halde, goslerdigimiz ve ~i.iphesiz 

goslerebilecegimiz daha birc;:ok sebebler

dolayisile, yazthya laz1m alan ehemrni

yet verilmelidir. Y almz edebiyat dersle

rinde degil, fakat ayni zamanda diger kt

simlarda da kompozisyon kabiliyetine, 

lisan bilgisine, usluba ve usule bakmak, 

ve boylece hendese ve cebir gibi mf 

manhk ve usul olan ilimleri ogrenen, 

Turk ve ecnebi edebiyahmn birc;ok ~ahe

serlerini letkik eden bir lalebe ic;in, velev

ki yerinde de olsa, hicab verici alan, 

korftpozisyonu kald1rmak lazirndir. 
Liseden iiniversiteye, umuml ki.ilti.ir -

den ihttsasa gotiiren bakalorya kopriisun

den V"<;i§ hakkmda daha bir~ok §eyler 

yaZilabilir. Biz §imdilik bu birka<; maka

lemizde bahsettigimizle iktifa edecegiz. 

SON 

1936 Avrupa giizellik mi.isabakast 

1936 Avrupa guzellik miisabakast bu sene T unusta yapilacakllr. Avr~pa~m 
muhle)if memlekellerinden sec;ilen guzelleri hep bir arada gosteren yukanki resim 
T unusta ahnmi§hr. 

Cum huriyetin l~timai roman•: 20 Yazan: Hilmi Ziya 

bJr:- Eski g~nlerlm olsa, sizi_ boy-~e .. mi 
kirdtm? dtyor, sonra Demtre don up: 

Medih i<;in soylemiyorum. K1Z1m 
~~umaya hakikaten heveslidir I Lis an 
~~ren~ekte harikulade kabiliyeti var. De· 
gt mt Cemal Bey? diye sordu. 
b' Bu Strada yemege dalmi§ alan Cerna!, 

trden ad eta silkinir gibi: 

b'- Evet, evet.. dedi. ,Siiphesiz, bakm1z, 
dtr senede ingilizceyi okuyup anhyacak 

ereceye getirdi. 
Kurdoglu: 

d'- Allah raz1 olsun, sayenizde .. De
tkten sonra, gene Demire donerek: 

d'- Cemalin babas1 eski doslumdur, 
Uye b~§lad_t. Onu oglum gibi severim. 

ur, b1lsemz, Darulfiinun i<;in nastl ya
nip tulu§uyordu. lmkanstz! Biz nakle · 
demeyiz. Ona burdan yard1mda buluna· 
~~Y!Z: F aka I ins an isleyince, biitun rnii§
kul!enn altmdan kalkar degil mi? diyor
d~. Nur, gozlerini masaya dikmi§ dii§u
nuyordu. Birka~ dakika sonra Demire 

hitabla: 
- Bazt kitablar okumaga ba§ladtm, 

dedi. Ge<;ende Fa us tun ingilizce tercii -
mesi elime ge<;ti. Fa kat eseri aslmdan o
kumayi nekadar isterdim I dedi. Demir 
sevincinden ktpktrmtzl oldugunu hissetligi 
ic;:in, sakin gorunmege c;ah§arak cevab 

verdi: 
_ Ne zaman isterseniz yard1ma ha -

zmm. Umanm ki bir sene sonra anla -

maga ba§hyacaksmtz. . . . 
N ur ne§' esinden bu <;ocuk gib! elle· 

rini <;l;piyor, ve adela agzma girecekmi§ 
kadar babasma sokularak ~ 

_ Ne iyi olur degil_ mi baba? diyor
du. Bu mad a F ahrunmsa, kocas1le gene 
goz i§arelleri yapip i~lihfaf ve gururla 
bir karde§ine, bir Demue baktyordu. 

Cemal sozun bir miinaka~aya mevzu 
olmadan • lalhya baglanmasi ic;in hem en 

davrand1: 
- Mesele halloldu!.. hie sana mu

kemmel bir hoca! dediklen soma, bazan 

CUMHURlYET 

Bursa tiitiinleri 
Seneden seneye giizelle
'iyor ve kiymetleniyor 

Bursa (Hususi muhabirirnizden) -
Bu sene Bursa ve rniilhakatmda mey -
va k1thg1 var. Hele elma, ~eftali, kes -
tane gibi meyvalar pek az ve pahah. 
Yalmz iiziimden stkmtJ ~ekilrniyor. 
Meyvalarile ~ohret bulmu~ olan bir 
memleketin boyle rneyvas1z kah§l ol -
duk~a garibdir. Bir misal getireyim: 
Buradaki konserve fabrikast ge~en se
ne 27 bin kutu ~eftali kompostosu yap -
m1~ken bu sene ancak 1200 kutu i~liye
bilmi~tir. 

Meyva mustahsilini memnun etmi -
yen bu hal; bereket versin ki tiitiin 
mahsuliiniin bollugile k1smen teUfi e
dilmektedir. 

Bu sene mmtakamtzm ti.itiin rekol -
tesi ge~en seneye nazaran bir misli art
rni~br. Ge~en sene on be~, on altJ fir -
mamn piyasamtzdan tiitiin satm alma
Ian, tiitiinlerimizin de seneden seneye 
daha ziyade tslah edilerek cins itibarile 
nefis ve her harmana girecek evsaf1 
haiz bir hale geli~i Bursa tiitiinciiliigi.i 
iizerine dikkat nazarlanm ~ekmekte ve 
piyasada Bursa tiitiiniine verilen ehem
miyet giinden gune artmaktad1r. 

Bu vaziyet kar~lSlnda ~ok korkulur 
ki, miistahsil, Bursanm o eski giizelim 
§eftalisini ve kozasm1 yeti§tirmekten 
vazge~ecek, var kuvvetile tiitiinciili.ige 
sanlacak ... 

inhisar idaresinin iyi nazJmhk yap -
mast ve tiiccarla koyli.i arasmdaki ah§ 
veri§i ~ok yakm bir alaka ve hassasi -
yetle takib ecii§i, piyasay1 normal bir 
~ekilde yiirutmektedir. Bu sene koylii 
kolayhk goriiyor; mahsulu de olduk~a 
yi.iksek denecek bir fiatla satJhyor. i§ -
te, bu sebebledir ki, ti.itiinci.iliikte §evk 
ve gayreti artan mi.istahsilin diger arazi. 
mahsullerinden yava§ yava§ sogumtya 
ba!)ladtgi gori.iliiyor. 

Bursa ti.itiinii son ytllarda d1~ piyasa
larda da ~ok tutulmu§ ve begenilmi~tir. 
Buradaki Amerika, Felemenk ve A -
vusturya ahcJlarmdan baztlarile go -
rii~tiigiim zaman, merkezlerinden Bur
sa tiitiinune ~ok ehemmiyet vermele -
rine dair direktif alrni§ bulunduklarmt 
soyli.iyorlar. Bu hal de gosteriyor ki, dt§ 
piyasay1 daima temiz ve nefis bir mah
sul alakalandirabilmektedir. Yoksa, vak 
tile yap1ldigi gibi tiitiin denklerinin i
r;ine - ag1r bassm diye - biiyiik ta§lar 
konmak suretile yap1lan hilekarhk der
hal aksi tesir gosterir. Nitekim boyle 
bir hileyi goren §irketlerden biri rney -
dana ~1kan ta~t ibret olsun diye bura -
daki miiessesenin kap!Slna asrnl§tl .. 

Alh milyon kiloya yakla§an Bursa -
nm tiitiin rekoltesi gelecek sene i~in da
ha yiiksek bir mahsul vadediyor. inhi
sarlar Ba!lrniidi.iri.i Emin Ozbelle de go
ri.i§tiim. Bursaya geleli heniiz bir sene 
oldugu halde Bursa tiiti.inciiliigiiniin 
siiratle inki§afmdan o da memnun. 
Hatta inhisar marnul.atmm satJ§mda bi
le ge~en seneye nisbetle yiizde on iki 
kadar bir fazlahk bulundugunu soyli.i
yor. Yalmz ka~ak!;Ihkla miicadele i~in 

!;Ok emek sarfedildigini, bir seneden -
beri §ehir i~inde koylii sigaras1 satan
larm takib edile edile nihayet bu halin 
arkas1 almdigmi anlahyor. Hatta bunu 
rakamla gostererek ge~en sene 500 ka
~ak<;Ihk vak'asJ kaydedildigi halde bu 
sene 700 vak'anm ihdas ve tesbit edildi
gini soyli.iyor. 

Has1h Bursada tiitiinciiliik, son ytl
larda koza ve diger mahsullerin on sa
fma ge~mi§ ve Bursaya giizel bir istik
bal vaodetmege ba§lamt§hr. 

Yalmz bir ~artla: Miistahsil tiitiiniin 
nefasetini muhafaza eder ve mahsuli.i -
ne bugi.inki.i gibi iyi bakmakta devam 
ederse.. Yok, eger meyvaclltk gibi bu 
verimli mahsul de baktmsiz kahr ve sa
dece tabiatin lutufkarhgma bel baglan
makla kahmrsa §uphesiz tiitiinciiliik i
~in de diger mahsullerin akibeti mu • 
kadderdir. 

MUSA ATA$ 

birdenbire gurle§ip baza.q kadm sesi ka
dar incelen dalgah ahengile: 

- E ... Bakaliml dedi. Mi.isaade e· 
derseniz ben de bir§ey soracagtm. Elbi
seler, binalar, sokaklar sizin olsun. AI • 
many ada insan nasi I? 

Demir, bir lahza dii§unup soze giri§ti: 
- Alman, vazife adarnidir derler. 

Bu soz dogrudur. Eger bununla, bir rna
kine gibi <;ah§an, bir hayvan gibi arzu • 
lanm doyuran ve bir metafizikc;i gibi dii
§iinen adam kasdediliyorsa ... Bu ilibarla 
buliin Almanyaya biiyiik bir garnizon 
gozile bak1labilir. 

Orada i§ler, dii§i.inceler, eglenceler o 
kadar aynlrnt§l!r ki, bir insanm haya • 
tmda bu yi.izden bir i<; miicadelesine irn
kan yoklur. 

Bunun i<;in, bir Almana vazife ile ar· 
zu arasmdaki c;arpl§rnadan bahsedin! 
Size kahkahayla gulerek; «vazife ayn, 

eglence ayr1 l» der. Bir de o adami masa
si ba§mda gormeyin! Sanki omri.inde giil
mek bilmiyen bir azrail gibi tepenize di

kilir. 0 kadar ki, onu yalmz zevksiz de
gil, halta di.i§iincesiz samrsm1z. F aka I, 
§iiphe yok, onun miicerred fikre ayudtgi 
zaman bi.iliin milletlerden fazlad1r. 

Cerna! onu dikkatle dinliyordu. Sozii-

Yugoslavyada turizm i~i 
<;ok terakki etmi~tir 

hiikumet hususi Bunun i~in 

vergilerde 
kanunlar ~tkarmt~, 

yapm1~br bi.iyiik tenzilat 

Saray- Bosnadan giiz;el bir manz;ara 
Dostumuz ve miittefikimiz Yugoslav - r----·· 

yada turizm meselesi bir~ok memleketle-
re gtpta te~kil edecek bir §ekilde, gunden 
gune ne§vunema bulmaktadu. Cografi 
vaziyeti de buna <;ok musaiddir. Dal -
mac;ya tarafmdan Y ugoslavya denize 
kadar uzanmaktadtr. Semplon Oryent 
ekspres yolu Zagreb - Gubljana ve Bel
grad iizerinden Balkanlara uzanrnaktadu. 
Diger taraftan Paris - Berlin - Viyana -
Belgrad - istanbul ~imendifer hath mem
leketin en muhim kisimlarmdan ge~mek
tedir. Tuna nehri de Viyana ~ Pe§te -
Belgrad iizerinden Karadenize dogru en 
cazib ,en ucuz bir su yoludur. 

Bu umumi ve enlernasyonal kara ve 
su yollanndan ba§ka memleketin ic;inde 

Milli ktyafetlerile iki son derece inki~af etmi~ ~imendifer hat-
lari vard1r. Hergiin artan otomobille se- Yugoslav fOCugu 
yahat cihetini ternin ve te§Vik ic;in §imdi- nca bir kanun ne§redilmi§tir. Bu kanu • 
ye kadar on binlerce kilometro uzunlu - nun hukiimlerine gore otelcilik sanayii i
gunda mukemmel §Oseler yaptlmt§ ve mii- c;in dt§andan gelecek emtia giimri.ik ta -
temadiyen yapiimaktadtr. rifelerinde oldugu gibi bu san' ata miite-

T abii guzellikleri, tarihi zenginlikleri allik vergilerde de biiyuk tenzilat temin 
ile de Yugoslavya, Avrupamn her tara- edilmi~tir. Otelci]igin az zamanda inki -
fmdan gelinmesi kolay c;ok muhim turis- §aft ic;in bu kanunun miiddetini 1936 se
lik bir memlekettir: Slovenya daglan, nesine kadar temdid etmek cihetine bil
ormanlan, glasyeleri ve gollerile me~hur- hassa dikkat edilmi§tir. Yugoslavyada 
dur. H 1rvatistanda aralannda yuzlerce turizmle alakadar makamlann §U miita
§elalelerle birbirine bagh, ormanlar ic;:in- leas! bizim ic;in bir ders te§kil edecek kJy
deki Obtvi~a golleri Avrupada misline meti haizdir. Diyorlar ki: «Biz iurizmin 
tesadiif edilmiyen tabiat harikas1d1r. lerakki ve inki§afmt bu tedbirlere ve ka
Adriyatik sahillerinin giizelligi, plajla- nunlara borcluyuz. Y oksa mernleyelin 
nmn bollugu ve ucuzlugu merkezl Av • seyyah celbelmek ic;:in biitiin giiLellikle -
rupadan kendi ba~ma yuz binlerce sey _ rine ve zenginliklerine ragmen c;ok mii~
yah celbetmektedir. Bu sene, merkezi kul bir vaziyette ve ehemmiyetsiz bir 
Sarajevo ~ehrile §arkla garbi kendinde mevkide kahrdtk.» 

Bi.itun bu turizm hareketini viicude toplami§, tabiatin her tiirli.i giizelliklerine 
melnulen malik kendi ba§Ina bir turizm getiren ve idare eden Ikhsad Vekaletine 

bagh a~ te§kilath resmi bir biirodur. Faservetidir. Tuna sahili boyunca uzanan 
kat bu biironun bir nevi kontrolu altmda 

Strbistanda, en cenubda, kurunuvusta i§liyen Milll Pulnik (yolcu) seyahat a
devrine aid otuzdan fazla kilisesile me§-

1 centahgt bu yiizbinlerce yabanct ziyaret-
hur Obird (Uhri) §ehri gibi her tiir i.i ~;inin gidi§ geli§ini lanzim ve teshil hu
seyyah rnerakmt tatmin edecek giizellik 

susunda pek buyuk hizmetler yapm1* ve 
ve tarihi ktymetler bollugu vardtr. yapmaktadtr. Bu milli acentahgm son 

Seyyah rekmek jrin bir rnemlekette bu 
"" " istalistiklerine gore Yugoslavyada &imen-

derece rnebzul bulunmast pek nadir olan difer bilet sai!§I birkac; sene ic;:inde mil • 
zenginlik membalanna ragmen Yugos - yonlarca dinar nisbelinde arlmishr. 
)avya, gelenlerin rahahm ve istirahatini V. BIRSON 
temin ic;in de muntazam bir program lah- ______ __ ..;....;....;;;.,;;.;;..;..;;;...;;;..;..;. __ 

tmda senelerdenberi ~ah~aktad1r. Beyoglu Halkevinde a~Ilan 
Otelcilik sanayii Umumi Harbi miite- kurslar 

ak1b inki~afa ba~lamt~ ve pek az zaman 
zarfmda fevkalade terakki etmi§tir. 

Otel ve konfor terakki ettikc;e bura • 
lara gelen seyyahlar da <;ogalmi§hr. Da
ha 1924 senesinde otellerde ikamet et -
rni§ seyyahlann adedi 80,000 ken 1934 
te bu aded 300,000 e yakla~rni§hT. Boy
Ieee bugiin Yugoslavyada cem'an 13,000 
}'atak temin eden 200 den fazla iyi o • 
tel vardtr. 

Sermaye sahiblerini otel sanayiine 

Beyoglu Halkevinden: 
Evimizin Ar ~ubesi, a§ag1daki prog -

rama gore, kurslar ac;mi~hr. 
A~1lan kurslar §UnlardJr: 
1- Kernan. 
2- Piyano. 
3 - Senfonik orkestra (orkestraya i~

tirak edecek her miizik bilen yurdda§ 
kendi aletile bu kursa yaz1labilir.) 

Bu kurslara yaz1lma i~i. 3/11/936 ta
rihinden ba§hyarak 10/11/936 tarihin
de bitecektir. 

dogru <;ekmek ve te§vik etmek ic;in Ti • Yaz1lmak istiyenler, nufus tezkere -
caret ve Sanayi Nezareli tarafmdan ay - lerile Evimiz direktorliigi.ine gelsinler. 

ni.i bitirdigi zaman: 
- Giizel! .. dedi. Maalesef, ben bu 

fikirde degilirn. Almanyay1 gormedim. 
Bununla beraber cephede, cephe geri • 
sinde, bir<;ok Alman tamdtm. Bu anlat
tlgm, Prusyanm ideal saydtgt lipti ki, c;ok 
zamanlar herkes oyle gormek islediler. 

Siperler i~inde heriflerin bogaz1 ku -
rudugu ve ktzgm gune§te mtlan bizirnle 
beraber kaynadJgt zaman, i§ degi~ti! T ok 
karnile rnelafizik yapan Alman, birden
bire suda bogulan kurd gibi act ac1 ba
gtrmaga ba§laymca, <;tplak hakikati gor
di.i. Onlar zengindir! Cepheye havyar· 

I an beraber gelirl derler. Fa kat bu bo§ 
sozdi.ir. Gozgozu gormez oldugu Zaman 
zcnginlik para etmiyor. (Birdenbire ye-

rinden fulay1p) Spartakistleri gormedin 
mi? dedi. 

Demir, istikrahla yuzi.ini.i buru§turdu. 

Bu ismi c;ok hakir gordiiglini.i belli ede
cek kadar a<;tk bir §ekilde gi.ilerek: 

- Anormal vaziyetl .. dedi. Bunlar 
hep, yese dii§enlerin §a§kmbklan I AI • 
manyada her zaman fikir ve ruh hakim
dir. 

Cerna!. bu son kelimeleri yava§ ya • 
Va§ birkac; kere tekrar ettiklen soma, bii· 
tiin kadehleri doldururken: 

- Kusuruma bakma Demir! diyordu. 
Ben biraz lok sozluyi.im. Belki de buna, 
s:ektigim sikmtilar sebeb olmu§lur. Her 
halde i§leri senin du§i.indiigi.in kadar gul
pembe goremiyorum. Almanyada fikir 
ve ruh hakimdir diyorsun. Acamm, §U 
senin fikrin insanlara ne zaman, nerede 
hakim olmu§tur? Allaha kasem ederim 

ki, boyle bir devir gelmemi§tirl 
Be§ ay Canakkalede siperlere go;nii • 

liiydiik. Orada nice ideallerin iflasm1 

gorduk. T uranCJ!ar, islam.:tlar, osman • 
hctlar geldiJer. Hayat kaygusuna di.i§ • 
tukleri zaman hi<; birinden eser kalmadJ. 
insan kur§un vlZllt!Sl ve can korkusu ic;in
dc dakikalanm sayarken, arttk masallara 

inanam1yor. 0 hikayeleri biz c;ok din • 
ledik. Her gun ak§arn lebligi yerine bun
Ian okuyorlardt. Sanki sulh olup ta i§ler 

degi§ti mi? Cephe gerisinde ve sulh ic;in
de de ba§ka tiirlu bir harb olup duruyor. 
Ruh, fikir! ... N e bileyim, has1h butiin 
insan bu gizli harbin elinde oyuncaktlr. 

B1rakm insanlan kendi haline! Onlar 
tabiatte daha mes'ud olacaklar. Bulun 
felaket, ruya gorup sonra bunu tatbika 
kalkmadan <;Ikiyor. 

- Hani sen ruya gorenleri severdin? 
diye Demir sozunii kesti. 

~ lemdann sarayda miirebba yi
~ yi§ini herkes bili_r:: Rusc;uklu ih-

tilalci Vezir, Uc;iincii Selirni 
mahpesten c;tkanp yeni ba&tan tahta «;I· 
karmak, bu vesile ile memlekette yenilik
ler yapmak fikrile T opkap1 sarayma hii
cum ettigi ve Selimin haremde oldiiri.il

mesi iizerine gazaba gelerek Dordi.incii 
Mustafayt tahttan al!p yerine lkinci 

Mahmudu gec;irdigi giin saray adamla -
nndan biri kendisine -ikram maksadile
§eker miirebbast sunmu§tu. Osman ogul
lanmn her ku§kulandtklan adama gule 

giile zehir sunan katiller oldugunu pek 
iyi bilen Alemdar, oniine gelirilen albn 
kase ic;inde de agu bulunmasmdan labia

tile §iiphelenrni§ ve rniirebbaya el uzat
makta tereddi.id gostermi§ti. T epsiyi tu
tan sarayh, korkunc ihtilalcinin tereddii
diindeki sebebi sezdi, altm kaseden bir 

kii<;iik ka§tk §eker ahp yedi ve ka§Igt 
havlu ile silerek temizledikten sonra ka
seyi tekrar Alemdara uzatll, o da: «A 
be sen ne akilh adarnmt§sm» diyerek he
rifi taltif etti ve -i.ic; be§ ka§Ik miktan bi-

le- sinirlere gerginlik veren o miimessek 
§ekeri son zerresine kadar yedi I .. 

*** 
Istanbulun biitiin kalabahk mekteble-

rinin oniinde tatil saati gelir gelrnez ki.i
<;iik mikyasla bir panay1r kuruldugunu 
hepimiz ve hergi.in goruyoruz. Bu pana
yuda T ahtakale i§i §ekerlemeler, kura· 

biyeler, §U ve bu pazarda mii§teri bulamt· 
yarak elde kalmi§ rneyvalar satthyor. 

Meklebliler, hele onlann rniniminileri, 
allm kafesten kurlulrnu§ hirer ku§ ne§ve· 

sile ve clVllhh bir lehaliikle sokaga doki.i
lunce birden durahyorlar, onlerine serili 
duran panaymn renkli ve <;e§idli manza· 
rasma meshur olup sendeliyorlar. 

Seker ve yemi§! Cocuk i§tihasmi ~ah
landirmak ic;in bu iki nesneden daha kuv• 
vetli bir~ey yoktur. Alh uzun saat ders 

dinlemi~. okuyup yazmaktan yorulmu§ 
bir ~oc~tk i~in ise bunlar c;ok cazib yem· 
lerdir. Onlar, dan gorrnii~ ku~lar gibi 

bu yeme -§uursuz bir incizabla- ko§arlar. 
Mektebliler de kendi irfan yuvalari • 

nm e~igi oniinde kurulan panay!Tiann 

cazibesine kapJlmaktan tabiatile geri kal

mtyorlar, gi.indeliklerinden ceblerinde ne 
kalrn!§l;a vererek avuc avuc §eker, avuc 
avuc yemi§ ahyorlar ve masum i§tihalan· 

nt tatb lath tatmin edebilmekten dogan 

sonsuz bir sevinc i~inde evlerine dagth
yorlar. 

Ben bu c;ocuk i*tihasma hurmet, bu 
~ocuk ne§' esine hurmet, bu ~ocuk saffe· 

line hurrnet ederirn. Lakin neidi.ikleri be

lirsiz §ekerlemelerin, yemi§lerin kon.trol

suz panayJT!ardan kapi~ kap!§ edildigini 
gordiikc;:e yiiregimin ac1 ac1 burkuldugu· 

nu da itiraf etmekten geri kalamam. 
Mekleblerin oniinde her tatil saatinde 

kurulagelen panayulardaki §ekerleri ve 
yemi§Jeri, r;ocukJardan once s1hhiye me• 
murlan -hirer pa~a- yeseler nekadar iyi 
olur? 

M. TURHAN TAN 

Y eni Giin - Hatay 
Antakyada <;Ikmakta olan Yeni Gun 

refikimiz ismini degi§tirmege karar ver 
mi§tir. Arkada§IIDiz kendisine isim ola

rak Sancagm tarihi ad1 olan Ratay is
mini se~mi§tir. 

Yeni Gun gazetesinin bu yeni ismi al

hnda da Turkliik idealleri i<;in c;ah§ -
maga devam etmesini dileriz. 

- Hay hay! ... diye Cerna! ba§ml bii· 

yuk kavislerle sallay1p sesini yiikselterek 

dEvam etti. Ri.iya gorenleri severim. Am· 

rna ... Riiyasmt lalbika kalkan ve bir rna· 

sa! ic;in k1lal yapanlan degil. Donki§ot 

degirmenlere -;arphgt i-;in gi.iliiyoruz. Fa· 

kat eger onun yerme riiyast i<;in insanlan 

bogazlasayd1, bize gene masum ve sem· 

palik goriinebilecek ve giilerek gec;ecek 
miydik? Y a Donki§ot ele ge<;irdigi bir 

sattrla hayali ugrunda bizi dogram1ya 

kalksayd1, 0 zaman onu nastl kar§Ihya· 

cakhk? Gi.ilmeyin .. ;iaka degil, buti.in bir 

fikir ugruna ortahgt kas1p kavuranlar 

§aka etmiyorlar. Bizi riiyalannm elinde 
oyuncak yapmak istiyorlar. Cok gordiim, 

azizim c;ok gordiim! Arhk masal dinle

miyorum, diye gevrek ve kesik kahkaha· 
!aria guli.iyordu. 

Mehmed Demir, dii§iinceleri arasm • 
daki biitiin aykmhga ragmen, candan 

;evdigi Cemalin omzuna dokunarak: 
[Arkast varJ 

itizar: 
Diinkii tefrikanm ii~uncii siitun~un 

yirmi be~inci sabrmda (netice) keli • 
mesi sehvcn (Naciye) olarak dizilmi§tir. 



6 CUMHURIYET 

T ekirdagh Hiiseyin yagh 
g ·~re§te de birinci oldu 

Turan cemiyetinin 
yiihk toplanbsi 

Diinkii kongrede yeni 
idare heyeti se~ildi 

Turan Ne~ri Ma
arif Cemiyeti diin 
Tiirbedeki binasm -
da ydbk kongresini 
aktetmi~tir. Kongre 
ba~kanhgma Ra • 
sih, katibliklere de 
i:igretmen V ahide 
Tokay ile muhase -
bl'ci ibrahim Otor 

[Ba6taratl 1 tnct sahttecte J 

kunde ile Hur§id kazandt. 
Pomak Siileyman, (:atalcah San Be

kiri kolayhkla ve sarma oyunile yendi. 
Kuc;iikpazarh ikinci miisabakada 

Mavnac1 Kadiri kolayhkla maglub etti. 
Poman Siileyman ktsa bir oyundan 

sonra Kiic;iikpazarh Osmam yenerek 
Hur§idle final i<,:in aynldJ. 

Pomak Siileyman • Kiic;iikpazarh 
Hur§id arasmdaki final mac;mda Hur~id 
pes ettiginden Pomak Siileyman birinci, 
Hur§id de ikinci oldu. - -

e<,:i!diler. Okunan 
y1lhk faaliyet rapo • 
runda, istanbula Cemiyet reisligine 
gelen muhacir. miil- tekrar ser;ilen 
leci ve Tiirk tale • Muhan·em Feyzi Biiyiik orta 

Ytldmm Bekirle • Ali Ahmed arasm· 
daki miisabaka da uzun bir uiha§madan 
sonra Y1ldmm Bekir maglub oldu. 

Pomak Mustafa da Basriyi kiinde ile 
yendi. 

Rahmi, Hendekli Mustafa, Rahmiye 
pes etti. 

Vizeli Arif, Arabact Hiisniiyii kiinde 
ile hemen maglub ediverdi. 

Malkarah Hasan, Beyki:iylii Musta
fayi bel kiindesile maglub etti. 

Ali Ahmedin kar§Jsmda fazla mu • 
vaffakiyet gi:isteremiyen Kara Hiiseyin 
pes ederek sahadan {1ynldJ. 

Pomak Mustafa da Sileli Rahmiye 
pes etti. 

Pehlivankoylii Mustafa, Vizeli Arif • 
le yapt1g1 miisabakada pes etti. 

,Sileli Rahmi ile Vizeli Arif yan fi • 
nal ic;in kar§tla§tllar. Vizeli Arif, Sileli 
Rahmiden <,:ok agtrdt. Uzun bir gi.ire§ 
tuttular. Hakem heyetine yaphklan mi.i· 
racaat iizerine galibiyet kur' a ile Sileli 
Rahmiye isabet etti. 

Ali Ahmed, Sileli Rahmi ile final i· 
c;in kar§tla§h. 

,Sileli Rahmi diin c;ok miisabaka yap· 
mt§b. Nihayet pes ederek sahadan ay • 
t1ldt. Ali Ahmed biiyi.ik orta birincisi, 
Rahmi de ikinci oldu. 

Ba,altz 
Akhisarh Halil ile kar§Jla§an F ethiye 

koy Iii Sabri pesetti. 

Babaeskili lbrahim de Bursah Hii • 
seyni ki.inde ile yendi. 

Ci:inenli (:engel Abdullah, kendisinden 
kiloca fazla olan Akhisarh Omeri kiinde 
ile yendi. 

Ci:inenli Hamdi, Pomak Ahmedi ters 
ki.inde ile yendi. 

Somah Abdiisselam, Bulgaryah Em
rullahl tu§la yendi. 

59 ya§mda olan Ethem pehlivan, bir 
buc;uk saat kadar dayand1ktan sonra 
Babaeskili lbrahime pesetti. 

Akhisarh Halil pesettiginden Molla 
Mehmed Galib geldi. 

(:engel Abdullah, Gonenli Hamdi ile 
kar§Jla§tJ ve <;engel Abdullah k1spetinin 
darhgl i.izerine mi.isabakaYJ terketti. 

Adapazarh V ahid pesettiginden Sm· 
dtrgth ,Serif galib geldi. 

Ba,pehlivanltk 
Bu miisabak~ya T ekirdagh Hiiseyin, 

Adapazarh Anf, Afyonlu Y anmdiinya 
Siileyman i§tirak ettiler, 

Biiyiik orta giire,lerinden bir gorunu1 
llk giire§ T ekirdagh ile Adapallarh art1k tak1m haricinde kalml§ bulunma

Arif arasmda idi. Arif bu miisabakada smdan dolay1 birc;ok gene oyuncularla 
pesetti. takviye edilmi§ti. 

T ekirdagh, Y anmdiinya Si.ileymanla Biitlin oyun esnasmda biri ilk, biri de 
kar§Ila§tl. Neticede Siileyman pesettigin· ikinci devrede olmak iizere iki gol yedi. 
den Tekirdagh yagh giire§ ba§pehlivan· Bununla beraber birkac; gol flrsatl 

yakahyan Vefa tak1m1 Gazinin liizu • 
hg1 unvan1m da kazanm1~ oldu. mundan fazla top surii§lerinden Muh -
Galatasaray, lstanbulsporu t€§emin fazlaca agtrhg1 yiiziinden bu 

yendi ftrsatlan kac;trml§ oldu. Zaman zaman 
miisavi hiicumlarla gec;en bu oyun faz
la bir heyecan uyandtrmaktan uzakh. 

iki tarafm yaptlg1 hiicum ve gayret
ler arasmda oyun 2 - 0 Bc§ikta§In ga -
libiyetile bitti. 

Serbest giire§ miisabaklan dolayisile 
tehir edilen lik mac;lan haftasm1 bo§ 
ge~irmek istemiyen kuliibler, diin ~e
re£ stadmda muhtelif ma~lar yapmu,; -
lard1r. 

ilk miisabaka Galatasaray - fstanbul
spor taklmlan arasmda yap1ld1. 

Galatasaray tak1m1 bu mac;a: Avni -
Siiavi, Re§ad - Salim, Hayrullah, Hii
seyin • N ecdet, E§fak, Giindiiz, Sala • 
haddin, Biilend. 

istanbulspor: Hikmet - Hasan, Eenis -
Aziz, Hikmet, Nevzad • Nejad, Fahri, 
Ismail, Bahri, Seyfi §eklindeki kadro ile 
<,:Ikml§hr. 

Oyun Galatasaraym hiicumile ba§la
dl. iki tara£ ta miisavi bir oyun oyna -
mak suretile kar§lhkh akmlar yaptl. 

ilk devre, 2 • 1 Galatasaraym galibi -
yetile bitti. 

ikinci devrede Galatasaray daha M
kim oynamaga ba§lad1. Sagdan bir hii
cum yapan 1stanbulspor sol i~leri vasl· 
tasile beraberlik say1sm1 yaph. 

Bir miiddet berabere devam eden o
yun sonlara dogru Galatasaraym haki
miyeti altma girdi. Bir penalhdan ol
mak {4ere 3 gol daha yaparak 5 • 2 ka
zandt. 

istanbulspor yeni te§kil ettigi gene 
tak1mm1 her f1rsatta yapt1~ oyunlarla 
daha iyi bir §ekilde haz1rlamaga ba§la
ml§ ve diin gosterdigi oyun ge~en haf
talara nisbeten diizgiin olmu§tur. 

Betikta§ 2, V efa 0 
!kinci miisabaka Be§ikta§ • Vefa ta

kimlan arasmda yaptldt. Bu miisabaka
ya Be§ikta§: Mehmed Ali - Hayati, Nu
ri - Feyzi, Rifat, Hiiseyin - E!,;ref, $eref, 
Sulhi, Cemal, Kerim, 

Vefa ise: Mahmud - Saim, Vahid -
Abdu§, Hiiseyin, Nam1k- Mustafa, Muh 
te§em, Gazi, Hiiseyin, Latif §eklinde 
<,:lktl. 

Be§ikta§ taklm1 birkacr oyuncusunun 
Ankarada olmasmdan ve baztlarmm da 

Aakeri Iiseler arasmda 
Askeri liseler arasmda yapllan hend

bol §ampiyonas1 ma~larma dtin gedikli 
sahas1 olan Kas1mpa§ada devam edil -
mi§tir. 

ilk miisabaka Deniz Gedikli .Ue Mal
tepe arasmda olmu§tur. Neticede 9 • 4 
Deniz Gedikli tak1m1 kazand1. 

ikinci mi.isabaka: Kuleli ile Deniz li
sesi arasmda yap1ld1. Bu mi.isabaka ge
~en haftanm galibleri arasmda oldu -
gundan c;ok heyecanh bir §ekilde gec;ti. 

Netkede 13 - 6 gibi iyi bir farkla Ku
leli tak1m1 galib geldi. 

F enerbah~e 1 • 0 galib 
Ankara 1 (Telefonla) - :;>ehrimizde 

bulunan Fenerbahc;e tak1m1 bugiin ikin
ci ma~m1 Ankaragiicii ile yaptJ. 

<;ankaya ile diinkii mac;ta berabere 
kalan Fenerliler bugiin Ankaragiiciinii 
1 • 0 yendiler. Fenerlilerin bu goliinii 
ma~m ba§langlClnda sol ic; Naci yaph. 

Bundan sonra oyun iki tarafm da za
man zaman degi§en kar§Ihkh hakimi -
yetleri arasmda ve olduk~a sert olarak 
devam etti. 

Bilhassa son dakikalarda Ankaragiicii 
oyunculan bir say1 c;1karma beraberli • 
gi temin i~in hayli gayret gosterdiler. 

Oyunu Fenerin nlSlf sahasma intikal 
ettirdilerse de bu gayratler Fe
nerlilerin mukabil akmlarile neticesiz 
kald1 ve oyun 1 - 0 Fenerin galibiyetile 
bitti. 

Fenerbahc;eliler bu ak§amki trenle 
istanbula bareket etti!er. 

Adanadaki futbol ma~lar1 
Adana 1 (Hususi) - Birka~ giindiir 

§ehrimizde bulunan Samsun §ampiyo
nu idman Yurdu Seyhansporu s1f1ra 
kar§l dort ve Torossporu be&e kar§t do
kuz yenmi§, bugiin Adana idman Yur
dile son mac;m1 yaparak 3 • 3 berabere 
kalmi§hr. 

1rlanda cumhuriyetinin 
ilam i~in 

Londra 1 (A.A.) - Diiblenden Sun -
day Chornicle gazetesine bildirdigine 
gore, M. Valera, Fianna Failin senelik 
konvansiyonunda yeni kanunu esasi 
plamm ilan edecektir. 

belerin yerle§inci • Togay 

ye kadar maruz kaldiklan gii<,:liikleri kar· 
§Jlamak ve onlan muvakkaten barmdu -
mak iizere !stanbuldaki medreselerden 
birinin cemiyete verilmesi i<,:in yap1lan 
tqebbiislerin miisbet bir §ekilde neticelen· 
mek iizere bulundugu yazth idi. Gerek 
rapor, gerekse hesab raporu kabul edile
rek idare heyeti ibra edilmi~ ve yap1lan 
yeni se<;imde cemiyetin ba~kanbgma mu· 
harrir Muharrem Feyzi Togay, muha -
sebecilige, Baktrki:iy Emraz1 Akliye mii· 
diirii Lutfi, yedek azabklara lstanbul 
Maarif Miidi.ir muavini Nurullah ile, og· 
retmen Abdurrahman ve doktor !smail 
Ziya, hesab mi.ifetti§liklerine iskan me • 
murlanndan .?emsi Altug ile Tiirkiyat 
Enstitiisii asistanlarmdan Hasan sec;il • 
mi§lerdir. 

Bundan sonra dilekler ktsmma ge<,:ilmi§ 
ve bu suada kendisine si:iz verilen Mu • 
harrem F eyzi T ogay cemiyetin faydalan· 
m anlatan k1sa bir nutuk si:iyliyerek ez· 
ciimle demistir ki: 

«- Ce~iyetimiz yaphgl hizme~ iti • 
barile <;.ok onemlidir. Ana yurd d1~mda 
bizim dilimizle konu~an, bizim gibi du -
yan daha 60 milyon Turk vardtr. Tu • 
ran illerindelli karde~lerimiz ana yurdun 
medeniyet sahasmdaki dev adtmlarla i · 
lerleyi§ine katllmak, kiilti.iriinden, irfa • 
mndan istifade ederek nurlanmak i<;.in 
can attyorlar ve her hareketimizi biiyiik 
bir dikkat ve ibretle takib ediyorlar.» 

Muharrem Feyzi bundan sonra si:iz • 
lerine devam ederek T uran illerinden 
memlekete mi.ilteci, muhacir ve tahsil et· 
mek iizere bir<;.ok Ti.irk <;ocuklan geldi • 
gini, bunlarm mii~fik hiikumetimizden 
bir<,:ok yardtmlar gormekle beraber bu 
yard1m temin edilinciye kadar burada 
bir<;.ok buhranh giinler ge<;.irmekteyken 
cemiyetin gerek maddi ve gerekse mane
vi yardtmtna mazhar olduklarma i~aret 
ederek bu cemiyete nekadar yard1m edi
lirse Tiirkliige o kadar fazla hizmet e • 
dilmi~ olacagm1 tebariiz ettirmi§tir. 

Hatib bundan sonra Atatiirke ve Is • 
met lnoniine tazimat telgraflan ~ekilme· 
sini teklif etti. Bu teklif heyeti umumiye
ce alk!§larla kar§tlanarak toplanttya ni
hayet verildi. _...;:_ ____ _ 
Berlinde Cumhuriyet bayra

mi candan kutluland1 
Berlin (Hususi muhabirimizden) 

Cumhuriyet bayram1 Berlindeki Tiirk 
kolonisi tarafmdan da sevincle kutlu -
land1. Sefarethane Turk bayraklarile 
donahlmt~h. Saat ondan -itibaren bii • 
yiik el£i ve rcfikalan Bayan Hamdi Ar
pag elc;ilik binasmda vatanda§larm zi
yaretlerini ve tebriklerini kabule ba§
ladilar. Daha sonra bize bu sevincli 
giinleri haztrlamak ic;in canlanm feda 
eden kahramanlar saygile amldt ve is
tiklal mar§t soylendi. SaylSl lie; yiize va
ran davetliler arasmda Tiirk talebe ek
seriyeti te§kil ediyordu. 

Pehlivanlar mu1abakaya ba1lamadan evvel 

Bu kanunun gayesi, Lsterin muvaffa
kiyetile !rlanda -ittihadmm temini ve 
miiteakiben Biiyiik Britanya milletleri 
camias1 ic;inde !rlanda cumhuriyetinin 
ilamd1r. 

Biiyiik bayramm §erefine Berlin 
Tiirk kullibiinde de dansh bir toplanh 
yaplld1. Davetliler ge~ vakte kadar sa
mimi bir hava ic;inde eglendiler ve dans 
ettiler. 

Pendikteki beyaz ev- --_ ~:.~itl~~::. 
Zabtfa romantmtz: as 

- ~m.an can!m, dedi. N e olabilir?.. 
Besbelh kt elektnkler bozuldu, §imdi ya· 
parlar. Hiiseyne sesleneyim. 

Ve Nerminin ellerini btrakarak kaptya 
dogru ko§tu. Tam bu mad a d!§andan 
tam kapllarmm oniinden acJ bir ses du -
yuldu. Bir kadm sesi: 

- Ko§unuz, imdad ... O!iiyorum. 
Kenan kaptyi a<;tl. Y atak odalarmm 

dar koridoruna ftrladt; saga, sola, ka -
ranhk i<;ine gi:izlerile niifuz etmek istiye -
rek: 

- Kimdir o? Ne var? 
Diye bag~rd1. Bir inilti duyuyordu. 

Sag tarafa bir ad1m attl. !Ierideki biiyiik 
sofadan ayak sesleri, konu§malar iniltiye 
kan~h, Kenan cebinden bir kibrit <;tkara
rak bakh. Y ere igildi. lie ride, on ad1m 
otede birisinin yerde yathgtnl gordii. 
Hemen ko§tu, elile dokundu. Bu bir ka
dmdl: 

- Kim sin sen? N e i~in var burada? 
Diye sordu. Derin bir inilti: 

- Benim beyefendi, kalfan ... 
- Ay, Nadire kalfa sen misin? Ne 

oldu sana? Ne yap1yordun burada ? .. 
F akat ortahk zindan karanhg1 i<;in -

deydi. fki ad1m daha atarak biiyiik sofa
ya <,:1kan kap1dan hayk1rd1: 

- Hi§t, Kutsi ... Kadri ... 
Heyecandan Kenan da titriyor, ne 

Yapacagtm bilmiyordu. 0 mada bir zi· 
Ya. huzmesi etrafm1 aydmlath ve bir el 
omzuna dokundu: 

- Tela§ etme Kenan Bey; ne var, ne 
oldu? 

• Bu Kutsinin sesiydi. Elindeki elektrik 
lambas1m koridorda evvela Kenana, 
sonra yerde. yatan kadma c;evirrni§ti. 

Kenan bJraz kendini toplamaga c;ah
§aralc.: 

. . -:- Lamb alar sondii; koridorda bir ses 
l~tthm. Bu kadm yatJyor. Bilmem ne ol
mu~! ... 

Diyebildi. Kutsi Kenamn kolundan 
c;ekerek koridorda yi.iriidii: 

- Belki ... 

Ve Kutsi hemen elindeki elektrik fe
nerini Kenana uzatarak: 

- Ko§, dedi, odana gir ve N errninin 
yanmdan aynlma. 

Kenan, birdenbire ~a~trarak lambayt 

aldt. T el.a§ ve endi§eden kalbi c;arparak 
ko~tu. Zlfaf odasma girdi. Lambay1 sa· 
ga, sola, karyolaya, sedire ~evirdi. 

Kafeste ku§tan eser yoktu. 
- Kutsi, yeti§! 

Diye haybrdt. Kutsi zaten onu birak
ma.m~h; arkasmdan geliyordu. Cebin -

den diidi.igiinii ~1kararak ii<; dort defa a

ct ae1 ottiirdii. Bir pencereye ko§tu. Ca

m! a~mak isterken durdu. Kenandan tek
rar aldJgJ Jamba ile pencereye baktJ. Bu
rada pencere zaten a~tktJ. Pancurlara 

bakh. Kapah olarak b1rak1lan pancurlar 
da a~1kh. 0 zaman pencereden igilerek 
bah<,:eye: 

- Siileyman, N uri ... 
Diye seslendi. Uzakta elektrik fener· 

Jeri bah~enin agaclan arasmda yeri ve 
dallan hafif, bsa k1sa ziya dalgalarile 

aydmlatJyordu. Bir ses uzaktan: 
- Buraday1z Kutsi Bey I 
Diye ~evab verdi. Kutsi hayk1rd1: 
- Drkkat, ka<,:Iyorlar. Kimi goriirse· 

niz <,:eviriniz. 

Bah~edeki memurlar di.idiiklerile ci
vardaki iki bek<;iyi de ~agJrd;lar ve bu s1· 
rada g~en iki arabay1, i.i<;. ki~iyi <,:evirdi
!er. Ancak Kadrinin mi.idahalesi ve tah· 
kiki i.izerine bunlar serbest bJrak1lmt~. fa
kat evin etraft s1k1 bir lc.ordon i<;.ine alm
mJ§tl. 

Mesele §Uradaydl: Kenan sofada i~it
tigi ses iizerine dt§an <;.tkm1~h, Kutsi ile 
birlikte tekrar yatak odasma girmesi iki, 
nihayet i.i<;. dakikadan fazla gecikmemi~
ti. Bu miiddet zarfmda Nermin evden, 
bah~eden dJ§Brt <;Ikanlabilir miydi ~ 

Kenan buna imkan gormedigi i<;.in ilk 
i~ olarak evin etrafmdaki kordonu tesis 
etti. Sonra bir taraftan kendi ac1sile diger 

taraftan etrafmda donen hadiselerle bi.is
biitiin sersemle§mi§ olan N a dire kalfay1 
kii<;.i.ik koridorda buldu. F enerile kalfa

ntn yiiziinii ardmlatJrken soluk soluga 
yanma yakla~an Kadriye: 

- A§agtya ko§. dedi. Bah<;e karlSI
nm yanmda elektrik sigortalart var. Y a 
gev§etmi§ler, yahud yakmJ§lardJr. Care-

2 ikincite~rin 1936 

Hindli fakirlerin esrar1 

Diridiri topraga gOmiilen 
bu adamlar nas1l ya~arlar 
Hayat, ya~amak kabiliyetini kaybetmeden mu,. 
vakkat bir zaman i~in durdurulabilir, 'u ~rtla 

Fakirle1· tabiat kanunlarzna meydan okurcasma ba~lannt topraga gomdilklerf 
hatde, qunlerce, hattalm·ca ya~amaklod1rlar. Ortadakt fakir ise aylarca 

oturmadan ve uyumadan ayakta dttrmak riikorzmu kznntl}tlr 

Strtlarmda adi, kahn ve kaba bir gam· 
lekten ba§ka bir§ey bulunm1yan, i:imriin· 
de bir dam altmda yatm1yan, §Unun bu· 
nun yardJml, sadakast ile ya§Jyan fakir
Jere Hindistanda pekc;ok tesadiif olunur. 

Bunlar; bildigimiz dilenciler degil bir 
tak1m mutaass1blardJr ki riyazet ve kesri 
nefsile §eref ve §Ohret kazanmak ister • 
ler ve bilihtiyar viicudlerini bir tak1m ga· 
rib vaziyetlerle i§kenceye koyarlar ve bu 
suretle ibadet ederler. 

Ziihd ve riyazetleri pek korkun<,: ve 
bazan da pek igrencdir. fnsan, bakmak· 
tan c;ekinir. Y anlarma yakla§mak istemez. 
0 kadar pis kokarlar. 

Fa kat onlar; bunu hissetmezler, asia 
miiteessir olmazlar. Sanki bu igren<,: ha· 
lin, bu pisligin farkmda degillermi§ gibi .. 

F akirler, bazan aylarca yemezler, ic;
mezler. Nastl ya§arlar? Bilinemez ... 
Bazan viicudlerinin otesini, berisini de • 
lik de§ik ederler, kocaman yaralar ac;ar· 
lar, uzuvlarmdan bir veya birkac;mt k1· 
rarlar, keserler ve kendilerini kasden sa

kat bJraktrlar. Bazan da iri c;ivileri kafa
lanna, i:itelerine berilerine sokarlar. Han· 
~erler, sivri bt<,:aklar iizerinde yi.iriirler, 
otururlar, giinlerce ve haftalarca uzamp 
yatarlar. y ahud da omiirleri oldu • .;a 

ayritabii bir vaziyette, i arz az 
rmdan birisi gerilmi§ veya blikiilmii§ ve 
yahud da mafsallan kmk, ba§lan a§agt, 
ayaklan yukan dururlar. Caribi §U ki 

bu vaziyetten asia miiteessir olmazlar, 
bir eseri §ikayet gostermezler. Ah§kan • 
hk diyorsunuz, de gil mi? Belki... Fa kat 
onlar, bu suretle nefislerini Tannya has· 
rettikleri zehabmda bulunurlar. 

*** 
F akirlerin bu hissizligi, duygusuzlugu 

ve lakaydisi birc;ok defalar, bir<;.ok maruf 
doktorlar tarafmdan merak ve dikkatle 
tetkik olunmu§tur. Sinir illetine miiptela 
olanlara batmlan, viicudiin bir tarafm -

dan diger tarafma gec;irilen ignelerin hie; 
bir ac1 ve his uyandJrmadJgt, hatta bir 
damla kan bile <;Jkarmadtgt defatla 
gi:iriilmii§tiir. .?u halde fakirlerin fazla 
bir miimtaziyeti yoktur. F akat, taham· 
miilleri <;oktur. 

(Tibet) in ilk ka§ifleri, rahib Hue 
ile Cabet, baz1 mutaasstblann karmlanm 
de§erek barsaklanm dt§anya <,:Jkardtkla
nm ve bunlan kan§tJrarak gaibden ha -
ber verdiklerini gi:irmii§lerdir. 

Bunlar; neden sonra bu barsaklarJ tek
rar kannlarma koyuyorlar ve karmlarm· 
daki kesik yara derhal ve kendi kendine 
yerle§iyor, kapamyor, yeri bile belli ol
muyormu§ ... Hakikate asia uym1yan bu 
gibi hikayelere ehemmiyet vermek, man· 
mak caiz mi, degil mi bilmeyiz ..• 

sine bak; eger cerey an gelmezse telleri 
dJ§andan kesmi§lerdir. 0 zaman i~ uzun 
si.irecek, Huseyine soyle, gaz lambas1 
varsa yaksm. 

KaUa kendini gii<;. tutabiliyordu. Du
vara ve Kutsinin koluna dayandJ, ayaga 
kalkh. Kutsi hem en sordu: 

- Ne oldu? Neden buraya geldin? 
(:abuk soyle. 

N a dire kalfa titrek bir sesle: 
- Bilmiyorum, dedi. Celinle gi.ivey

nin kaptsmda bir Y asini§erif okuyacak -
t1m. Ayaklmmm ucuna basarak buraya 

kadar gel dim. Tam bir ad1m daha ata • 
cag1m mada bir yere mi <;.arphm, sutJma 
bir&ey mi dli~tii bilmiyorum. Belim km

hr gibi oldu. Y ere yuvarlandtm. Ortahk 
ta zindan gibi kararm1~h. hem ac1dan, 
hem korkudan bag1rd1m i~le ... 

Kutsi ihtiyar kalfamn sozi.inii kesti: 
- Sana kimse git, dua et; demedi 

mi? Dogru soyle, yalan soylersen fena 
olur. 

- Hay1r beyefendi, kimse ... Amma 
ne oldu? Kii<;.iik hamm1 kac;udtlar m1? 

N a dire kalfanm gi:izleri ya~ i~indey
di. Kutsinin ellerine sanlmt~. yalvanyor
du. Bu ihtiyar ve emektar kalfanm hali 
Kutsideki tereddi.idii izale etti: 

F akirlerin gi:isterdikleri harikalardan 
b1risi ve belki de en miihimmi diri diri 
gomiilmege razt olmalan ve aylarca tJp• 
kt bir i:ili.i gibi mezarda yaltlktan sonra 
yeniden dirilmeleridir. Buna itiraz et • 
mek, inanmamak imkam yoktur. <;iinkii 
bu, birc;ok defalar §ayam itimad kimse· 
ler huzurunda tekrar olunmu§ bir tee • 
ri.ibedir. 

Bu tecriibelerden birisi, !ngilterenin 
Hindistan Valii Umumisi (Klodiyu~ 
Veyd) in huzurunda yap1lml~hr. 

(Harikles) isminde bir fakirin evvela 
dili agzmm i6nde dimagma dogru ~ev• 
rilmi§, sonra dudaklan igne ile birbirine 
dikilmi§, viicudiini.in biitiin delikleri: Ag· 
n, burnu, kulak! an, ila... Balmumu ile 
stvanmJ§ ve bir tabut ic;erisine konularak 
miihiirlenmi~tir. Tabutun vazolundugu 
mahzenin kaplSinda gece ve giindiiz no· 
betc;:iler beklemi~tir. ~n hafta sonra tabut 
mahzenden c;Jkanlml§, miihi.irleri tetki · 
edildikten ve asia dokunulmadtgl tesbit 
olunduktan sonra ipleri <,:iiziilmii§, ka • 
pag1 a<,:JlmJ§ ve fakir <,:tkanlmt§ttr, Coz• 
leri <,:ukurla§ml§, vi.icudi.i gerilmi§, deri-i 
kemiklerine yapt§ml§ oldugu gi:iriilmii§tiir. 
DamarlarJ da hareketsiz imi~. Dudakla· 
rmdaki iplikler c;oziilmii§, agz1 ac;1lmJ§, 
burnundaki, kulaklarmdaki balmwnular 
~Jkanlmt§, ba§ma sJcak su dokiilerek ya· 
va§ yava§ sun'i teneffiis harekah yaptml• 
maga ba§lanmJ~hr. Yanm saat sonra fa• 
kir gozlerini ac;mJ§tlf. 

Bun a ne dersiniz ~ M ucize mi?.., Ha• 
y1r ... Hayat, ya§amak kabiliyetini kay· 
betmeksizin muvakkat bir zaman Jc;:Jn 
durdurulabilir. ,Su §artla ki cisimden ha· 
rice bir§ey c;1kmasm ve haricden de hie; 
bir§ey girmesin. Aksi halde hayat derhal 
inbtaa ugrar. 

Fiziyoloji tecri.ibeleri pek ileri gotii • 
riilememi§tir. F ennen aksini iddia etmck 
imkam yoktur. Binaenaleyh bu, daha u· 
zun mi.iddet Hind fakilerine miinhas1r 
kalacakhr. 

Bursada koyliiler bayram1 
Bursa (Hususi) - Cumhuriyet bay· 

rammdan bir giin sonra §ehrimizde key• 
liiler biiyiik bir bayram yapmi§lardJr. Se· 
hir halk1 da koyliilerle birlikte bayram 
yapm!§hr. 

Halkevi koyciiliik komitesinin tertit 
cttigi. ~u bayram fevkalade giizel olmu~· 
tur. Uc; yi.izden fazla ath koyliiniin §e • 

hirden ge<;.i~i ve Atatiirk abidesine ~elenk 
koymasJ biiyiik tezahiirata vesile olmur 
tur. Aynca yakm ki:iylerden yaya olarak 
~ehrimize gelen binlerce koylii meydanl 
doldurmu§, burada nutuklar si:iylenmi~ 
ve muhtelif oyunlar oynanmJ§hr. 

- Haydi, dedi, hemen odana git. 
Ve N ad ire ka!fayt orada buakarak 

b~yiik sofaya atJldJ. Tam o strada da 
lambalar yanml§lJ. Bundan, elektrigin a· 
~ag1da sigortalardan bozuldugu anla~Jh· 
yordu. Merdivenba~mda Hiiseyinle ve 
iistkatta yatan misafirlerden dort ki~i ile 
kar~J!a~h. Bunlan hirer hirer gi:izden ge· 
c;irdi. Hepsi tela~ ve heyecan ic;inde, 
hepsi gecelik kiyafetlerile: 

- Ne var, ne oldu? diye soruyorlar .. 
dJ. 

Kutsi, biitiin misafirlere odalarma git· 
melerini tavsiye ederek: 

- Siikununuzu muhafaza ediniz. Bir 
htrsJz baskmma ugradJgtmJZI samyoruz. 

Fa kat zab1ta yeti~ti. Bah<;.ede yakahya .. 
caklanm umuyoruz. Herkes odasma 
<;.ekilmelidir. 

Dedi ve sozlerinin miiessir olmasm1 
temin i~in kendisinin de Kenan Beyin 
dostu bir zabtta memuru oldugunu i!ave 
etti. 

Kenan, son derecco beyecanh bir hal· 
de: 

- <;aldtlar, candan aziz ... 
Diye Nerminin ~almdJgmJ anlatacak· 

h. Fa kat Kutsi onu hemen susturarak 
misafirlere tekrar: LArkast var) 
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UI --- o·· d d.. k .. h. b. t kl Aziz misafirimizin diinkii gezintileri 

u .. n .. er, ?n ~o mu. ~~ tr nu u 3 Dostmemleketinkiymet-
Buyuk Mdlet Mecltstnt a~ttlar li Ba§vekili bugiin gidiyor 

rBa~tara!t 1 tnct sahttedel 
hiirlerde bulundular. Atatiirkiin biiyiik 
bir muhabbet ve heyecanla dinlenen Ia • 
rihi nutkunu bildiriyorum: 

• k'l 1 mak te•ebbiisiinii memnun olarak kayde- dtgmt, bunlarm ba§mda olarak zikret • rupalt alimlerin ifllra t e top an. an, ' ~ I 
kl ~~ ~~ 

son Dil Kurultaymm 1
,

1 1 nettce • 1 Tu''rkr"ye - lngr'ltere samr'm"r 
kl k Limanlanmtzda kafi te§kilat yapt ma-lerini bizzat gormiif olma a ~0 1 b 
l st, umuml magazalar ve antrepo ar u • miinasebatr 

«Saym millet vekilleri, mutluyum. Bu ulusal kurum ann az lundurulmast mukarrerdir. 
zaman irinde, ulusal akademiler J § kanunu Sizi, sevgi ve saygtlanmla selamhya -

rak be§inci devrenin ikinci senesini a<;I -
Yo rum. 

Derhal soylemeliyim ki, bu seneki c;a
hsmalanmzm da, memleket ve millet 
i§ierinde, yeni iyilikler ve ilerlemeler ya
pacagma kaniim. 

Gec;en y1l, Tiirk milleti, huzur ve sii
kun ic;inde, milli ve insani i.ilkiiye, a§kla 
ko§an kuvvetli ve c;ah§kan bir varhk gos
teriyordu. 

idarede ve adliyede yeni kanunlann 
Ve yeni te§kilatm vatanda§J sevindiren ne
ticeleri -goriili.iyordu. 

Ekonominin he; sahasmda ve memle· 
ketia her tarafmda Tiirkler, kendilerine 
Ve devletlerine tam bir giiven ic;inde c;a
h§tyorlardJ. 

Cumhuriyet yeni ve saglam esaslarile, 
Turk milletini emin ve metin bir istikbal 
Yoluna koydugu kadar asJ! fikirlerde ve 
ruhlarda yarat!Jg1 giivenlik itibarile, bi.is
biiti.in yeni bir hayatm mi.ijdecisi olmu§
tur. Seneler gec;tikc;e, milli ideal verim· 
leri, giivenle <;ah§mada, ilerleme heve • 
sinde, milll birlik ve mill! irade §eklinde, 
daha iyi gozlere ~;arpmaktad1r. Bu, bizim 
ic;in c;ok onemlidir. <;unki.i, biz, esasen 
mill! mevcudiyetin temelini milli §Uurda 
ve milli birlikte gormekteyiz. 

Halkla hiikumet arasmdaki yakmhk ve 
beraber c;alt§ma gayreti, aynca, memnu· 
niyeti mucib bir seviyededir. Bu hususta 
Partimizin feyizli onderligini ehemmi -
Yetle kaydetmek isterim. 
I ftihar olunacak bir tezahiir 

Idari veya ekonomik tedbirlerin iyi 
tatbikt ve tatbik neticelerinin iyi anla§tl· 
mast ic;in, halkm hiikumete yardtm etmek 
hevesi iftihar olunacak bir tezahiirdiir. 
Bu ruhi vaziyet Ti.irk milletini ilerletmek 
Ve Turk vatamm imar etmek i<;in c;ok ve
rimli ve ~;ok esash bir amildir. 

Devleti ve hiikfimeti kendi malt ve ko
ruyucusu tammak, bir millet i~;in bi.iyiik 
nirnet ve mazhariyettir. Tiirk milleti bu 
neticeye Cumhuriyette varml§ ve her sene 
bunun artan semerelerini gormi.i§ ve gos-
ermi§tir. Milletimizin maddi ve manevi 

huzuruna her§CYden fazla ehemmiyet ve
ri§imizin nekadar yerinde oldugu anla -
§Ihyor. _ _ 
Ilk tahsilin yayrlmasr i~in 

alrnan tedbirler 
Arkada§lar, 
ilk tahsilin yaytlmasi i<;in sade ve pta· 

tik: tedbirler almak yolundaytz. 1lk tah -
silde hedefimiz, bunun umumi olmasm1 
biran evvel tahakkuk ettirmektir. Bu ne· 
ticeye varmak, ancak, fastla:tz ted.~ir ~1-
makla ve onu metodik tatbtk!e mumkun 
olabilir. Milletin ba§hca bir i~i olarak, bu 
rnevzuda mar etmegi liizumlu gori.iyo -
rum. San' at ve teknik mekteblerine rag· 
bet artmt§hr. Bunu sevin~le soylerken, 
her ti.irli.i te§Viki arhrmak laztm oldugunu 
da ilave etmek isterim. 
Yiiksek tahsil ve Giizel san' at

lara verilen ehemmiyet 
Ytiksek tahsil ic;in Ankara Oniversi

tesini tesis etmek yolunda, Ttb F akiilte -
sinden ba§hyarak, yeni ve en ki.ilfetli 
hamlenin attlmasmt dilerim. 

Giizel san' atlara da alakantzl yeni · 
den canland1rmak isterim. Ankarada bir 
konservatuar ve bir temsil akademisi ku
rulmakta olmasmi zikretmek benim i<;in 
bir hazdtr. 

Giizel san'atlann her §ubesi ic;in Ka
rnutaym gosterecegi alaka ve emek, mil
letin insani ve medeni hayah ve c;ah§ • 
kanhk veriminin artmasJ i<;in, <;ok tesir· 
lidir. 

halini almaBlnt temenni ederim. 
Bunun ifin, faltfkan T arih ve Dil 
alimlerimizin, diinya ilim alemin -
ce tamnacak, orijinal eserlerini 
gormekle bahtiyar olmamtzt di • 

lerim. 
Go~men vatanda§lartmtzrn 

iskanr 
Saym arkada§lar, 
Ana vatana yeni kavu§an g~men va· 

tandaslanmtzm iskam ba§hca i§lerimiz -
dendi;. G~menleri iyi yerle§tirmek ve 
si.irgatle i.iretmen k1lmak ic;in onlan kafi 
derecede tec;hiz etmege c;ah§tyoruz. ~1-
diglmiz neticeler i.imid vericidir. Bu md
!1 meseleye tahsis edebildigimiz vesait de· 
recesinde, fakat ara vermeksizin devam 
edecegiz. 
Simendifer, yol ve su i§leri 

Demiryolu in§aSJ programma devam 
ediyoruz. Buna muvazi olarak,_ yo! v_e 
koprii in§aatma daha fazla vesatt tahs1s 
edebilmek, arzuya §ayand1r. Her halde 
su i§leri ic;in verilen vesaiti arthrm1!a lii
zum vardu. ~imdiye kadar muhtehf yer· 
Jerde yaptlmt§ ve yaptlmakta olan ufak 
bi.iyi.ik su i§leri, c;ok te§vik edici neticeler 
vermektedir. Kamutaym, su i§leri ic;in 
yeni imkanlar aramasm1 li.izumlu gor -
mekteyiz. 
T elefon ve radyo i§lerimiz 

ve hava nakliyatr 
T elefon §ebekesi memleket ic;inde, bir 

program dahilinde geni§lemektedir. Bu 
faaliyeti takdir ve te§vik etmek isterim. 
Y akm bir zamanda iyi bir radyo merke
zine nail olacagJmtzi umanm. 

Ticarl hava nakliyesi i§lerinin emni • 
yetli, intizamh, devamm1 ve geni§lemesini 
ise, ~ok onemli tutmaktayJm. 
Ekonomi sahasrnda alrnan 

feyizli neticeler 
Saym Vekiller, 
Ekonomi sahalannda milli faaliyeti • 

mizin artmasmdan ve geni§lemesinden se
~in~ duymaktay1z. Cumhuriyetin ekono
mik ted~leri her sahada feyizli semere
ler vermeltedir. 

Ziraatte kalkmmayt kolay ve c;ahuk 
yapmak ic;in §artlar, c;ok ilerlemi§ ve ha
ztrlanmi§hr. Y eni usulde yeni makineler 
kullanmakta, iyi te§kilatla yapJ!acak yar
dtmlarm si.irgatle semere verecegini gori.i
yoruz. Kooperatit te§kilah her yerde se· 
vilmi§tir. Kredi ve sail§ ic;in oldugu ka • 
dar, istihsal vasJtalannt ogretip kullan -
dmnak ic;in de, kooperatiften istifadeyi 
mi.imki.in gori.iyoruz. 

Ziraatte hastahklarla mi.icadele i§ine 
daha c;ok ehemmiyet vermek lazJmdtr. 

T oprak kanunu 
T oprak kanununun bir neticeye var • 

masm1 Kamutaym yi.iksek himmetinden 
beklerim. Her Turk c;iftc;i ailesinin, ge -
c;inecegi ve ~ah§acag1 topraga malik oly
mas1, behemehal laztmdJr. Vatanm sag
lam temeli ve iman bu esastad1r. Bun • 
dan fazla olarak, biiyiik araziyi modern 
vas1talarla i§letip vatana fazla istihsal te
min edilmesini te~vik etmek isteriz. 

Ticaretimizin hacmi 
muntazaman artryor 

Ticaret mi.inasebetlerimiz bu sene da
ha geni§lemi§tir. Kar§thkh geni§lik ve ko
layhk takib ettigimiz esashr. !h.raca:J -
mlZln kolayla~tm!d1g1 yerde tthalatm 
artmasmdan sakmm1yoruz. Bu ithala 
11 arllrmak ve kolayla~tJrmaga c;ah§tyo • 
ruz. Bu diiriist politika tic; senedenberi ti
caretimiz hacmini muntazaman arhrmt§· 

Endiistri programrmrz 
Turk Tarih ve Dil Kurum- hr. 

larrnrn takdire deger 
faaliyetleri Endiistri programmm tatbikt ciddi o

larak devam ediyor. Her yeni endiistri 
eseri, muhitine refah ve medeniyet ve 
bi.iti.in memlekete haz ve kuvvet vermek
tedir. ikinci programm haz1rhklan ~evk
le ilerlemektedir. 

Ba,lartnda ktymetli Maarif Veki
limiz bulunan, Tiirk Tarih Kurumu 
ile Turk Dil Kurumunun, hergiin 
Yeni hakikat ufuklart aran, ciddi 
ve devamlt mesaisini takdirle ya • 
detmek isterim. Bu iki ulusal ku • 
rumun, tarihimizin ve dilimizin, 
karanlrklar i~inde unutulmuf de • 
rinliklerini, diinya kiiltiiriindeki a
naltklarrm, reddolunmaz ilmi bel • 
gelerle ortaya koyduk~a, yalmz 
Turk milleti i~in degil ve fakat bii· 
tun ilim alemi i~in, dikkat ve inti . 
baht ~eken, kutsal bir vazife yap · 
makta olduklartnt emniyetle aoy
liyebilirim. T arih Kurumunun 
Alacahoyiikte yaptzgr kazrlar ne -
ticesinde, meydana ~rkardtgt, bef 
bin be~ yiiz senelik maddi Turk 

Maden i~letilmesi inki§af halindedir. 
M~denlerimiz bizim ba~hca bir doviz 
kaynagtmtz oldugu ic;in de, yiiksek dik -
katinizi celbe degerlidir. 
Maden ve komiir i§lerimiz 

Artvin civannda bak1r madenlerinden 
birinin i~lemege ba§lamasmdan memnun 
olduk. Ergani baku madeninin i~lemege 
ba~lamasmJ, memleket ic;in mi.ihim bir 
fayda telakki ediyoruz. Gene memleket 
ic;:in pek ehemmiyetli buldugumuz diger 
mesele, komi.ir havzasmm rasyonel ola -
rak i~lemesidir. Ozerinde bulundugumuz 
tedbirlerin si.irgatle netice vermesini te -
menni ederim. 

Deniz ticaretimiz 

1§ kanununun tatbik1 ic;in icab eden 
te§kilatm kurulmast lazJmd1r. Ayr1ca de
niz ve ziraat i~c;ileri ic;in de, yeni kanun
Iar hazJrlanmaltdJr. 

Ki.ic;iik kredi mevzuunun ehemmiyetle 
ele almmasmJ, Bi.iyi.ik Meclisin dikkatine 
arzederim. 

Bu sene, Ziraat Bankasmm yeni ka • 
nun layihas1, c;ah§ma mevzulanmz ara • 
smda olacakttr. 

Bankalan ve kredi tevziini inzibata a
lan, kooperatifleri kuran ve geni~leten 
kanunlanmzdan sonra, bu yeni eserleri • 
niz memleketin kredi hayatmda verimli 
olacakt1r. 

M aliyemiz miispet ve 
verimli vaziyettedir 

Maliyemiz, memnun olacagmtz suret
te, miispet ve verimli vaziyettedir. Mu • 
vazeneye hususi ehemmiyet veren Bii • 
yiik Meclis, her sene varidah fazlasile 
temin etmege muvaffak olmaktadtr. Bu 
sene de tahminlerin tahakkuk edecegine 
emniyet edebiliriz. 

H ayatr ucuzlatmak i~in 
vergiler indirilecek 

Hayatl ucuzlatmak icab ettikc;e, ver
gileri indirmek siyasetine devam edece • 
giz. T uz, §eker, c;imento, saynn vergile -
rinde iki sene ic;inde yaptJgm1z cesurane 
indirmeler, her bak1mdan faydah ol -
mu~tur. 

Bu sene hem ilk ihtiyaclardan, hem e
sash kuvvet vasttalanndan olan petrol ve 
mi.i~taklan i.izerindeki resimlerden geni§ 
mikyasta indirme yapmaga muvaffak ol
manm dilerim. 

V ergi usullerinin isla hi 
Bundan ba§ka, vergi usullerinin Jslah1 

c;arelerinin aranmasma da ehemmiyetle 
devam olunmahd1r. lyi usul ve iyi tatbi
km memnun edici neticelerini vatanda§, 
hi~;bir i§te vergi mevzuu kadar hassasi -
yetle takdir etmez. 

Cumhuriyetin kudreti hazi
nenin intizamrndadrr 

Diger taraftan vatanda§Jn Hazineye 
kar§J mi.ikellefiyetinin, en miihim vazifesi 
oldugunu anlatmak ic;:in, yorulmamak la
ZJmdJr. ,Si.iphe yoktur ki, bahusus devlet· 
c;i ve halkc;1 olan bir idare ve ekonomi 
hayatmda, hazinenin kudret ve intizam1, 
ba§hca mesneddir. Cumhuriyetin kudreti 
de her sahada ve mill! miidafaa sahasm
da ihtiyaclanm kar§thyan hazinesinin in· 
tizammdadtr. Gelecek y1llar ic;:in de Ha
zinenin kudretini muhafaza etmek, sizin 
en m.iihim i~iniz olacakttr. Milli paramt· 
zm ftlen miistakar olan hymeti muhafa· 
za olunacakhr. 

Milli Miidafaa vasttalarina 
verdigimiz ehemmiyetin ye-
rinde oldugunu hadiseler 

gostermi§tir 
Aziz arkadaslar . ' 
Milli miidafaa vasttalarrna sene-

lerden beri verdigimiz ehemmiye • 
tin yerinde oldugunu, hiidiseler her 
gun gostermektedir. Ordumuzu en 
yeni vasrtalarla miitemadiyen lef -
hiz etmege faltstyoruz. Yiiksek 
ktymetini arttrr~aga verdigimiz 
ehemmiyet ise, daha ziyadedir. 

Ordunun faltfmalartndan ve bii
tun milletin vatan miidafaasr ifin 
severek ve istiyerek ralrfmak ,ev • 
kinden memnunuz. 
Deniz silahlarma verdigimiz 

ehemmiyet 
Deniz silahlarma ehemmiyet ve

riyoruz. Denizcilerimizin iyi silah
lr ve iyi talimli olarak haztrlanma· 
lan biiyiik emelimizdir. Hava or • 
datSuna sarfettigimiz himmeti art· 
ttrmamzt dilerim. Y eni bir progra· 
mm tatbikat d~vresinde bulundu • 
gumuz ifin, hava kuvvetlerimiz, 
arzumuz derecesinden heniiz uzak
trr. Kuvvetli bir hava ordusu viicu • 
de getirmek yolunda iyi neticelere 
dogru ehemmiyetle yiiriimekte ol • 
dugumuzu ilade eJerken hava ta
arruz.lanna karft milletin hazrrlan
mast i~in de aynca alakamzt uyan
J,rmak isterim. 
Bu senenin mes'ud hadiseleri 

Bu sene ic;inde ars!Ulusal bak1mdan 
bizim ic;in mes' ud hadiseler oldu. 

T am§makla bahtiyar oldugum !ngi -
lizlerin biiyiik Kralile aram1zda husule 
gelen dostlugun, milletlerimizin temayii • 
latma uygun olarak, iki hiikumet ara -
smda filen inki§af etmekte olan samimi 
miinasebat i.izerinde hay1rh tesirine §i.iphe 
yoktur. 

Ti.irkiyenin hakkmt teslim etmekle 
yi.iksek dostluk ve anlayt§ gosteren Mon
tro mukavelesi akidleri, ayni zamanda 
kritik devam eden arsmlusal durumun 
bu onemli devresinde, istikran i<;in her
kesin c;ah§mast icab eden umuml sulh i§i
ne de degerli hizmet etmi~ oldular. 
Bogazlar tamamile artrk 
Tiirk hakimiyeti altrndadrr 

Tarihte bir ~ok defa miinakafa 
ve ihtiras vesilesi olmuf olan Bo -
gaz.lar, arttk tamamile Tiirk haki -
miyeti idaresinde, yalmz ticaret ve 
dostluk miinasebetlerinin muvasa • 
Ia yolu haline girmi,tir. Bundan 
boyle muharib her hangi bir devle
tin harb sefinelerinin Bogazlardan 
ge~mesi memnudur. 

Turk- Rus dostlugu 
Bu mi.inasebetle, karada ve denizde 

bi.iyiik kom§umuz Sovyet Rusya ile ara· 
mtzdaki, on be§ senedenberi her ti.irli.i 
tecri.ibeden gec;mi§ olan dostlugun, ilk 
giindekj kuvvet ve samimiyetini tamamile 
muhafaza ederek, tabii inki§afmda de -
vam ettigini beyan etmekle de, aynca 
memnuniyet duyanm. 

Bu sene ic;inde Efganistanm ktymetli 
Hariciye ve H~rbiye Vezirlerile gorii§· 
mekten de memnun oldum. 
Dost ve miittelik Yugoslav 
Ba§vekilinin memleketimizi 
; ziyareti 

Dost ve miittefik Yugoslavyamn yiik
sek Ba§vekil ve Hariciye Nazmmn mil
li bayramtmJZda aramJZda bulunmas1, 
bize ayn bir sevinc verdi. 

Balkanhlar arasmdaki karde§ligin tar· 
sini, bizim otedenberi ba§hca emelimiz • 
dir. 

Tiirk - Yugoslav baghhgJ bunun esas
h bir tezahi.iriidiir. 
Tiirkiyenin biitiin devletlerle 

miinasebatr iyidir 
Diger miittefiklerimiz ve dostlanmtz -

Ia temaslanmJz, daimi ve samimidir. 
Balkanlarda, garbi Asyada ve §arki Ak
denizde mevcud sulhun devam1, eski 
diinyamn bir c;ok diger yerlerine nisbet· 
le daha emin gori.inmektedir. Tiirkiyenin 
biiti.in devletlerle mi.inasebetlerinin iyi ol· 
dugunu, memnuniyetle kaydederim. 

Milletimizi gece giindiiz 
me§gul eden mesele 

Bu srrada milletimizi gece gun -
diiz me~f(ul eden ba~ltca biiyiik bir 
mesele, hakiki sahibi oz Tiirk olan 
lskenderun - Antakya ve hava
lisinin mukadderattdtr. Bunun iize
rinde, ciddiyet ve kat'iyetle dur -
mrya mecburuz. 

Daima kendisile dostluga ~ok e

Muhterem mi•afirimizin diinkii gezintilerinden bir inttba 
LBa$taratl 1 tnct sahttede I mu§lar ve derhal Ankaradaki Yugos -

M. Stoyadinovic; ogleye kadar otel· lavya ata§emiliyerine §ehid tayyarecmm 
de istirahat etmi~ ve saat bir bu~;ukta Top· kabrine refikalan ve kendileri namlanna 
hane nhhmma giderek, oradan Sakarya bir c;elenk koymasmt emretmi§lerdir. 
motorile Biiyi.ikadaya hareket etmi§tir. Diin gece Yugoslav gazeteci-

Biiyi.ikadada, Istanbul Valisi, yi.i~s~k leri §erefine verilen ziyafet 
misafirimizi §ere_fin~ .bi~ ziy_afet vermJ§IJr. Matbuat Umum Miidi.irliigi.i Istanbul 

Muhterem mts~fm~uz z~y~fetten son· miimessili Ne§et Halil Atay tarafmdan 
ra Adada araba 1le bJr gezmh yapml§ ve §ehrimizde bulunan dost ve mlittefik 
gece Perapalas oteline donmii§t~r. memleketin gazetecileri §erefine Parko • 

Bu ak§amki Semplon ekspresme rap - telde bir ziyafet verilmi§tir. Bu ziyafette 
tedilecek olan hususi vagonile Belgrada ·lstanbul gazeteleri erkam da bulunmu§ 
donecek olan M. Stoyadinovic; §ehrimiz- ve ziyafet c;ok samimi bir hava ve ne§'e 
den aynlmazdan evvel lstanbul gazete· ic;inde ge!fmi§tir. Bu miinasebetle c;ok 
cilerini kabul ederek beyanatta buluna- dostane nutuklar irad edilmi§tir. Dost 
cakhr. meslekta§lanmtz, Tiirkiyed~ gordiikleri 

hiisnii kabulden dolay1 bilhassa te§ekkiir 
etmi§ler ve Tiirkiyeden aynldtklanndan 
dolay1 da teessiirlerini bildirmi§lerdir. 

Muhterem misalirimizin fehid 
Eribeye gonderdigi ~elenk 

Istanbul 1 (A.A.) - Cumhuriyet 
bayram1 gi.ini.i Ankarada para§iitle dii • 
§erek §ehid olan ilk Ti.irk kadm hava 
§ehidinin oliimii haberini diin yolda alan 
muhterem misafirimiz Yugoslavya Ba§ • 
vekili ekselans Stoyadinovi<; ve refikala
rt, bu haberden biiyi.ik bir teessi.ir duy • 

lraktaki hiikumet 
darbesinin sebebi 

[Ba$tarah 1 tnct sahttede] 

Sabtk Ba,vekil Suriyede 
$am 1 (A.A.) - Sabtk Irak Ba~baka

m Ha~imile Elgeylimi, Irak1 terkede -
bilmek i~in ~ok gii<;li.ikler c;ekmi§ler, fa
kat nihayet .;>ama gelmege muvaffak ol
mu~Iardrr. Ha~imi yoluna devam ede
rek Beruta vas1l olmu§tur. 

Cafer Pa,a NasJ oldiiriildii? 
Kahire 1 (A.A.) - 6grenildigine go

re, Irakm sabtk Harbiye Bakam Cafer 
Pa~a Elaskeri ~u suretle i:ildiiriilmli§tiir: 

Cafer Pa~a, Kraldan ald1g1 talimat ii
zerine Bekir S1dk1 ile mlizakerede bu
lunmak i.izere yola ~rkmi§h. Bu esnada 
bir zabit kar§ISma g1km1§ ve tabanca -
Sllll ctekerek Cafer Pa~ayl oldi.irmii§tur. 

POLISTE 
DENiZE DU§EN DORT ARKA • 

DA~ - Uskiidar iskelesine 29 numa: 
ra ile kayidli bir sandala binen FevZI, 
Muharrem, .;>ehabeddin ve Biirhan ba
bk tutmak iizere Baltalimanma dogru 
agrlmr§lar. Bu s1rada oradan ge<;en va
purlardan birinin yaphgr dalga ile san
dal devrilmi§ ve di:irt arkada§ ta denize 
di:ikiilmii§lerdir. Etraftan yeti§enler 
dart arkada§I da kurtarml§lardtr. 

Miittefik memleketin matbuat erkam, 
iki memleket arasmdaki dostlugun tak -
viyesi ic;in en mi.ihim vazifenin gazetelere 
di.i§tiigi.ine i§aret ederek bu mukaddes va
zifenin kendi taraflanndan bi.iyiik bir 
memnuniyetle yaptlacagmi beyan etmi§ -
lerdir. 

- --
ECNEBI MEHAFILDE 

Memleketimizdeki ltalyan ~ 
Iarin di.in yapbklari toplanb 

istanbuldaki !talyanlar diin fa§istle • 
rin Roma iizerine yi.iri.iyi.i§lerinin 14 iin· 
cii ylldi:iniimile Habe§istan zaferi mi.i • 
nasebetile ~ehrimizde tezahiirat yap • 
ml§lardu. 

Sabahleyin saat 11 de Sent Antuvan 
kilisesinde dini bir ayin yaptlffil§ ve 
italyan Ba§vekili ile Krah i~in dualar 
edilmi§, Habe~istanda olen askerlerin 
istirahati ruhlan i~in din1 merasim ic
ra olunmu§tur. 

6gleden sonra saat 16 da Tepeba~m
daki italyan kuliibi.inde bir toplantl ya
pllmJ~hr. Bu vesile ile sureti mahsusa
da italyadan istanbula gonderilen Fa • 
§ist ftrkast delegesi M. Radogna bir nu
tuk soyliyerek, toplantlnm manasrm 
anlatml§hr. 

Bu toplanhya !stanbuldan Habe§is • 
tana goniillii giden ve §ehrimize avdet 
eden !talyan genclcri de i§tirak etmi§ • 
tir. 

GONON BULMACASI 
I 2 3 4 

II~' 
2 I I 
3 I I I I 1•1 I I I 

hemmiyet verdigimiz Fransa ilea- ~-----"!'!-~"'!""'--~~---"!'!~~-!!!!!!!.!!!...~-~~--"'!!! 4 1•1 1•1 I 1•1 1•1• 
ramrz.da, tek ve biiyiik me~le bu • 
dur. Bu isin hakikatini bilenler ve 
hakkt se~enler, alakamtzrn fidde -
tini ve samimiyetini iyi anlarlar ve 
tabii gi>rurler. 

Silahlanma yari§i 
Oni.imiizdeki sene, miizakereler ve si

lahlanma yan§Larile bi.iyi.ik bir hamhk 
senesi olacaga benziyor ..• Devletler ara
smdaki ihtilafl~rm anla§malara varmasJ
m samimiyetle dileriz. 

Saym millet vekilleri, 
Ag1r ve onemli i§leriniz, size, millet 

yolunda, esash hizmetler haz1rlamakta -
dtr. Milletin sevgileri, hayuh ve faydah 
~altsmalanmzda sizinle beraberdir. 

Riyaset Divan1 intihab1 
Ankara 1 (T elefonla)-B.M. Mecli

sinin bugi.inkii toplantJsmda Cumhurre -
isinin a<;t§ nutkundan sonra riyaset ve di
van katibleri intihabatt yap1larak riyase
te Abdiilhalik Renda ( <;ankm). 

Reis vekilliklerine Refet Carutez 
(Bursa) Nuri Conker (Gazi Anteb), 
T evfik Fikret. 

!dare amirliklerine, Halit Bayrak 
(Beyaz1d) Dr. Saim Uzel (Manisa), 
irfan F erid. 

riya~et makamm1 i~gal ederken heyeti u
mumiyeye §U sozJerJe te§ekki.ir etmi~tir: 

«- Aziz arkada§lar, ba§kanhga tek
rar se~;mek suretile gosterdiginiz yeni gi.i
venden dolayt hepinize ayn ayn ~iikran 
ve saygJianmi sunanm.» 

Meclise verilen yeni kanun 
layihalarl 

Ankara I (T elefonla) - Meclise 
miihim kanun layihalan sevkedildi. Bu 
arada ceza usuli.i kanununda yeni baz1 de
gi§iklikler yaptlmasmJ ihtiva eden kan~n 
layihast da vard1r. Layihaya gore Yekd· 
ler Heyetinin li.izum gorecegi. mi?t~ka • 
larda Miiddeiumumilerin tevktf gibt bazJ 
salahiyetleri geni§letil~ce~ v.~ .?uru§ma· 
!ann kJsalti!mast i<;in istJsnaJ hukumler ka
bul olunacakttr. Memleketin baz1 taraf· 
lannda hala devam etmekte oldugu go
ri.ilen kan giitme davalanmn oni.ine gee; • 
mek maksadile ayn bir kanun layihast da 
hamlanarak Meclise verilmi§tir. Layi
haya gore kan gi.itme sebebile i§lenilen 
katillerin failleri hakkmda cezadan ba§
ka aynca teb'id ve siirgun gibi cezalar da 
tatbik edilecektir. 

I I I I 1•1 1•1 I 
-

f 

6 •I 1•1 I I I I I I 
7 I I I I 1•1 I I I• 
8 1•1 I 1•1 I I I I 

Soldan saga: 
1 - Temizlemek. 2 - Al?rrmaktan emir, 

Bir~yi anlatma. 3 - Franstzca gozliik, ke~ 
der. 4 - Arkada~. 5 - ihtiyar, franstzca 
.,adrm~. 6 - Limonla yapllml§ ~rbet. 7 -
Ylkay1p temizleyici vas1talardan birl, ~ok 
Wheli bir yemil?. 8 - Ak1l, miithi~. 9 -
Vaktile Romahlarla Kartacal!lar arasmda
ki muharebeler, burnun duydu~u hlssi ve
rici. 10 - Serbest btrakma, gizli ~ey . 

Yukandan a§agJya: 
1 - Frenk sucugu, geriye du§mfu; alan 

sokak. 2 - u~funekten emir, evin takslma
tmdan blri hulasa. 3 - Su kaynag1, « bu>· 
nun mefuiuueyhi. 4 - Uremekten emir, 
millet. 5 - Ugurlu. 6 ----: Fillere gelen sual 
edatJ, varm aksi. 7 - Izmir!n eski kaba
dayrlan, biiyiik ev. 8 - Miistahkem duv~r, 
haysiyct. 9 - Dahinin kJSaltllml§l, zengm. 
10 - Ku~larm yiyecegi, !sim, ziya. . 
Evvelki bulmacanrn halledilmi$ $eklt 

'2 ~ 4 f> ~ 1 ~ 9 10 

tarih belgeleri, cihan kiiltiir tari -
anlatacak· hini yeni ba~tan tetkik ve tamik et-
susturarak tirecek mahiyettedir. Bir~ok Av • 

Deniz ve deniz mahsulleri ticaret ve 
endiistrisi onemli bir mevzuumuzdur. 

lngiltere Krah S. M. Sekizinci Ed • 
vardm miitenekkiren ziyaretini ve Bo· 
gazlarda yeni rejimin -Montro mukavelc
sinin- derpi§ ettigi vec;hile tatbika ba§lan-

Divan katibliklerine de: Ziya Gevher 
(<;anakkale) Ali Zuh (<;oruh) Bekir 
Kaleli (Gazi Anteb) Ali Muzaffer 
Coker (Konya) Na§id Ulug (Ki.itahya) 
Si.ireyya T evfik Genca (T okad) aynl
ml§lardtr. 

Hi.ikumet Ziraat Bankast te~kilatmda 
yaptlacak degi§iklikler hakkmdaki layi
hayJ da Meclise sevketmi§tir. Bundan 
ba~ka liizum goriilecek yerlerde giimrlik 
muhafaza memurlarile muhafaza subay
lannm oturmalan ic;in evler yaptmlmas1 
vc ev yaptmlam1yacak yerlerde de resmi 
binalarda cuz'i bir kira ile oturmalan 
hakmdaki kanun layihas1 da Meclise gel-

,rkas1 var..._.l,_ ____ _ Ticaret filomuzu yenilemek ve arhr • Abdiilhalik Renda intihab1 miiteakib 
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HAYAT 

J\1\1.11 KLOPEDI.tl 
.. 

TORKiYEDE ~IKMI~ 
YEGANE ANSiKLOPEDiDiR 

ELEKTRON MUESSESATI TELGR4F: ELEKTRON 

TELEFON : 4 I 4 60 

POST A KUTUSU : 1144 
GALATA VOYVODA CADDESi No. 58-60-62 

_____________ ... __________ __ 

Cumhurt;{et miiesseselerinin netrettigi 10 cildlik HAY AT 
ANSIKLOPEDISI her evde, her miiessesede mutlaka hu~ 
lunmast lazrm · gelen bir eserdir. Ecnebi dillerde bir~ok ve 

muhtelif ansiklopediler vardtr. Fakat Tiirkiyede yalntz bir 
ansiklopedi vardrr. 0 da Hayat Ansiklopedisidir. ~imdiye 
kadar bu ansiklopediyi almrtsanrz, biran evvel bir seri te· 
minine ~ahtmtz. ~iinkii elimizde mevcud tam taktmlar pek 

mahduddur. Sonra bulamamak tehlikesi vardtr. 

5000 SAHiFE 

5000 DEN F AZLA 
RESiM 

10 CiLD 

Tasfiye halinde 

TuRKiYE Milli 
SiGORTA !iiRKETi 

TASFiYE HEYETiNDEN: 

U~UncU iiAn 
Merkezi istanbulda Galatada Voy • 

voda caddesinde 16 numarah Tiirkiye 
Milli hanmda kain Tiirkiye Milll si • 
gorta §irketinin fevkalade olarak top • 
lanan umumi heyetince tasfiyesine ka· 
rar verilmi§ oldugundan mezkur §ir • 
kette sigortah vcya sair suretlerle ala
cakh stfatile matlub iddiasmda bulu -
nanlartn ticaret kanununun 445 inci 
maddesi hiikiimleri dairesinde bir sene 
zarfanda tatil giinleri harie olmak iize· 
re hergiin i§ saatlerinde Galatada Voy
voda caddesinde Tiirkiye Milll hanan • 
daki tasfiyc heyetine miiracaatle vesi
kalarmt ibraz suretile iddialarmt kayid 
ve isbat ettirmeleri liizumu ilan olunur. 

Bizzat gelmiyenler taahhiidlii mek -
tupla miiracaat edebilirler. Bu suretle 
miiracaat edeeeklerin ellcrinde bulu • 

Aydin Naf1a Miidiirliigiinden: 
1-Eksiltmiye konulan is: Aydm tlinde Memleket Hastanesi pavi-

yon intaahdtr. Bu itin k~tif bedeli «15,690» lira «45» kuruttur. 
2 - Bu ite aid tartname ve evrak ~mnlardrr: 
A -- Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C- Baymdrrhk itleri genel tartnametti , 
D-- F enni tartname, 
E-- Ketif, metraj cetvelleri, 
F- Prajeler. 
lstiyenler bu evrakt Aydm Nafra Miidiirliigiinde gorebilirler. 
3 -- Eksiltme 22/10/936 tarihinden 12/11/936 gerfembe giinii 

saat on bette Vilayet Daimi Enciimeninde yaptlacakttr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktrr. 
5 -- Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin «1176» lira «78>> ku~ 

rutluk muvakkat teminat vermesi, bundan batka ataitdaki vesika -
lart haiz oldugunu gostermesi lazrmdrr. 

A - Vekaletten alman miiteahhidlik vesikast, 
B - Bu gibi yapr intaah yaphgma dair ehliyet vesikasr. 
C- Ticaret Odasmda kayidli olduguna dair vesika. 
6 - Teklif mektublart ii~iincii maddede yazrh saatten bir saat 

evveline kadar Enciimene getirilerek makbuz mukabilinde verile -
cektir. Posta ile gonderilecek mektublarrn nihayet ii~iincii maddede 
yazth saate kadar gelmit olmast ve dtf zarfm miihiir mumile iyice ka· 
pablmtt olmast lazrmdrr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(26~3)' 
Biitiin taktm on eildden 

miirekkehdll-. Hepsi de c;tk
mtJtlr. On eildin birden fiatt D1lD vesikalar tarih ve numaralartnt Posta T. T. Levazim Miidiirli.igiinden: 

miiracaat mektublarmda tasrih etme-

Hayan Anaiklo
petl.iai., evinizin .U
•ii t1e ziynetidir. 
~ocugunuza f1ere
bileceginiz en gii
zel hediye Hayat 
Attai.klopediaidir. 

Eskiden alrnmtf perakende niishalarttttz 
varsa nok•cz.nlartmzt tamamla;ytntz 

EKSiLTME iLANI 

Konya BaYJ.ndu-lt:K Direktorliigiinden: 
1' - Eksiltmiye konan it: Konyantn Eregli kazasmda 16,365 lira 

75 kuru! ketif bedelli 5 dersanelik ilk okul binast intaah. 
2 - Bu ite aid evrak: Eksiltme f&rlnainesi, mukavelename, mii -

-nakasa tartnamesi, ketif defteri, proje, fenni tartname, tesviyei tu -
rabiye, tose ve kargir intaata dair fenni tartname, Baymdrrhk itleri 
genel tartnamesi. 

lstekliler bu evrakt Kanya Baymdtrhk Direktorliigiinden goriip iza
hat alabilirler. 

3 - Eksiltme 9/11/936 pazartesi saat on bette II Daimi Encii • 
-meninde yaptlacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zad usulile yaptlacakttr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in lsteklilerin % 7,5 muvakkat temi· 

'nat ak~esi olan 1207 lira 45 kurufU vermesi ve bu itibarla asgari 
10,000 lirahk iti hiisnii surette ikmal etmit olduklarma dair ehli -
yetlerini gosterir vesaiki ihaleden bir giin evveline kadar Konya Ba
ymdtrhk Direktorliigiine tasdik ettirmeleri laztmdtr. 
6- Teklif mektublart 3 iincii maddede yazrh saatten bir saat ev • 

veline kadar Konya IIi Daimi Enciimeninde toplanacak lhale Komis • 
yonu Batkanhgrna makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon· 
C:lerilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede yazrh saate kadar 
gelmit olmast ve drt zarfm miihiir mumile iyice kapattlmrt olmaSI la
ztmdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2267) 

Hayvan Saghg1 
Memurlar1 ve 

Kii~iik 

Nalband 
S1hhiye 

Mektebi 
Direktorliigiinden: 

Mekteb talebelerine yaptirtlacak azt «32», ~ogu «35» hesabile 
e<35» taktm elbise ile «35» paltonun mektebde mevcud niimune ku
matlardan tartnamesi ve~hile yaptmlmasr a~tk eksilt~iye konmut -
tur. Elbisenin taktmrna «1950», paltonun adedine «1250» kurut fiat 
tahmin edilmittir. 

tlk teminab «84» liradrr. ~artname ve niimuneler Selimiyede 
Mektebde goriilebilir. lstekliler 2490 say1h kanunda yazth vesaikle 
beraber eksilt~e s:_iinii alan 12/11/936 pertembe giinii saat 14 te 
lstanbulda Cagaloglunda Cumhuriyet Matbaasr kartumda Yiiksek 
Mektebler Muhaseheciligindeki Satmalma Komisyonunda bulun • 
malar~. (2585) 

Edirne Kiiltiir Direktorliigiinden: 
tlk Ktrdrrma 

Cinsi Azt ~ogu Fi. teminah tarihi Saati 
fskarpin 190 230 ~ift 325 63,50 L. 5/11/936 14 
~orap 380 460 » 55 19,00 » » » 

Edime Ktz tlgretmen Okulu talebesine liizumu olan cins ve mik • 
tarlart yukartda yazrh iskarpiJ! ve ~oraplar 20/10/936 tarihinden iti. 
baren on bet giin miiddetle a~xk ktrdtrmtya kanulmuttur. Vermege 
istekli olanlartn teraiti ogrenmek iizere hergiin Okul idaresine ve 
lr.u-dmrnya iJ.tir~tk i4:in de b~Ui fiin ve saatte dayramiZda toplanacak 
Komisyona batvurmalart ilan oluJtur, (2464) 

Liradtr. 

ROMANYA SEYR1SEFA1N IDARESt 
Hareket edecek vapurlar: 

ROMANIA vapuru 4 te§rinisani c;ar
§amba saat 9 da (Pire, iskenderiye, Hay
fa ve Beyrut) a. 

RECELE KAROL vapuru 6 te§rini . 
sani cuma saat 13 te (Kostence) ye. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa 
ic;in ten~ilath fiatlarla miittehid bilet • 
ler verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlan ic;in ve Tiirkiye • 
Romanya hiikumetleri arasmdaki itilat 
mucibince merkez£ ve ~arki Avrupa 
ic;in tenzilath fiatlarla e~yayi t·icariye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat i~in 
Galata Yolcu salonu kar§Ismda Ta -
hirbey harunda istanbul umuml acen
tahgma miiracaat. Telefon 44827/8 

Acele Satdtk 
Beyaz1dda Leblcbiciler kar§tsinda U 

numarada 5 odah kagir bir ev elektrik, 

suyu var. Altmda bir diikkan ehven 

fiatla acele satihkhr. Almak istiyenle

rin ic;indcki bekc;iye sormalan. 

leri icab eder. 
Tasfiye Heyeti 

istanbul Harici Askeri 
KITAATI IL.ANLARI 

Tiimen birlikleri i~in 67,000 
kilo pirinc kapah zarfla alma • 
cakhr. Eksiltmesi 5/11/936 saat 
15 tedir. Teklif mektublart bir 
saat evveline kadar kabul edilir. 
Tahmin edilen bedeli 17,420 li· 
ra ve ilk teminatt 1307 liradrr. 
lsteklilerin 'artnameyi gormek ii
zer hergiin ve ekailbniye i'ti • 
rak i~in belli. giin. v.e saatte tek • 
lif mektublarile ve kanunun 2, 
3 iincii maddelerindeki vesika -
larla birlikte Liileburgaz Tiimen 
Sabnalma Komisyonunda bu • 
lunmalan. «389» (2190) 

1(.1(.1(. 

Ankara garnizon krtaah i~in 
kapah zarftan pazarhga ~evri • 
len 78,000 kilo sade yagma pa • 
zarhk giiniinde istekli ~rkma • 
d1gmdan son pazarhgt 13/11/ 
936 cumartesi giinii saat 11 de 
yaprlacakhr. Y agm tutar1 70200 
lira olup ilk teminah 4760 lira
dtr. ~artnamesi pazarhgt yapt -
lacak alan Ankara Levazrm A -
mirligi Sattnalma Komisyonun
dan 351 kurut mukabilinde ve· 
rilir. 

lsteklilerin kanunun 2, 3 iincii 
maddelerindeki vesika ve temi -
nat makbuzlarile belli giin saat
te Kamisyana miiracaatleri. 

«430» (2581) 

istanbul Defterdarbgtndan: 

Cins ve sakh bulundugu yer 

Ayasofyada Sultanahmed ~etmesi arkasmda yanmtt 
Adliye binas1 bah~esindeki debboyda sakh 363 kalem 
elbiselik kumaf, fotograf makinesi, bakrr, ~inko, kur-

Muhammen 
be deli 

Lira Kr. 

fUD, matbaa hurufah, elbise vesaire gibi muhtelif etya: 1813 50 
Bahkhanenin tamirinden kahp elyevm ~ehzadebatm -
da Selimpata yokutundaki Belediye Tanzifat ahrrlan 
bah~esinde durmakta olan patrel vesair hurda demirler 

(Potrellerin beher kilosu 3 
(Hurdalarm » » 2 

Sttma Miicadele tetkilahndan miidevver olup Dolma -
bah~ede mulga lstabhamirede sakh 28 model 4 silin -
dirli ve 4914052 motor numarah a~rk ~evrole marka 
~m~il 00 

Yukartda cinsi ve bulunduklar1 mevkiler yazrh emval hizalarm • 
daki bedeller iizerinden a~rk arthrma usulile ayrt ayn sablacakbr. 
tsteklilerin ve tediye teraitini ogrenmek istiyenlerin 5/11/936 per -
tembe giinii saat on dortte yiizde yedi bu~uk pey ak~elerile Milli Em
lak Miidiirliigiinde toplanan Komisyona miiracaatleri. «M.» (2351) 

Tahlisiye Umum Miidiirliigiinden: 
Kapah zarfla ihalesi 27/11/936 tarihinde yaprlacagt ilan edilen 

Ganyametra tartnamesinin miiddete aid k11mmda tadilat yaprl -
masma liizum goriildiigiinden timdiye kadar idareye miiracaat e • 
derek tartname almtf alanlarm ellerindeki tartnamelerle beraber 
Merkez Rthhm hanmdaki Tahlisiye Umum Miidiirliigii Sahnalma 
Komisyonullil miiracaatleri. - . (2607) 

1 - !dare ihtiyac1 i~in «1 0» kalemde muhtelif tip ve miktarda 
kablg tevzi kutusu kapah zarf usulile miinakasaya konmuttur. 

2 - Bu malzemenin muhammen bedeli on b~t bin ii~ yiiz altmtf 
bir «15361» ve muvakkat teminah bin yiiz elli ii~ «1153» liradrr. 

3 - Eksiltme 9/12/1936 tarihinde saat «15» te Ankarada P. T. 
T. Umumi Miidiirliigiinde toplanacak Ahm Sabm Komisyanunda 
yaptlacakbr. 

4 -- istekliler teminatlartnt ldaremiz veznesine teslim ederek 
makbuz veya kanunen muteber teminat mektublarmt 2490 sayrh 
kanunda yazth beigelerle beraber 7 /5/19'36 tarih ve 3297 sayd1 
Resmi gazetede ilan olunan talimatnameye tevfikan malik olma • 
lar1 icab eden miiteahhidlik vesikasile teklif mektublarmi mezkur 
kanunun tarifah dairesinde haz1rhyarak sozii ge~en tarihe musa • 
dif ~artamba giinii eksiltme saatinden bir saat evveline kadar o 
Komi yon er c e · 

5 - $artnameler Ankarada P. T. T. Levaztm Miidii~liigiinden, 
lstanbulda Beyoglunda Levaztm Ayniyat tubesinden parasrz ola -
rak verilir. «1462» (2383) 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilant 

Antalya Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan it: Antalya Lise paviyonu hinast kargir 

ve betonarme aksamile ~ab aksamt intaabdtr, 
Tahmin edilen bedeli «30,615>> lira «75» kuruttur' 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrakt tunlardrr: 
a - Eksiltme tartnamesi, 
b - Mukavele projesi, 
c - Baymdtrhk i,leri genel farlnamesi, 
e - Hususi tartname, 
f - Ketif hulasan cetveli 
g - Projeler. 
lstiyenler bu tartnameleri ve evrakt: 
Antalya Nafta Mlldiirliigiinde tetkik edebilirler. 
3 - Eksiltme 20/10/1936 tarihinden 9/11/1936 giinii saat d5» 

te Antalya Nafta Miidiirliigii dairesinde yaptlacakbr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 2296 lira 18 kurut mu • 

vakkat leminat vermesi, hundan batka ataitdaki vesikalarr haiz olup 
getirmesi laztmdtr: 

Nafta Vekaletinden altnmtf yap1 miiteahhidligi vesikast ve yaphgt 
itlere aid bonservisler. 

6 - T eklif mektublarr yukar1da «3» iincii maddede yazth saat -
ten bir saat evveline kadar Antalya Nafra Miidii.rliigii dairesine ge -
tirilecek Eksiltme Kamisyonu Reisligine makbuz mukabilinde veri -
lecektir. 

Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede ya • 
zth saate kadar gelmit olmast ve dtt zarfrn miihiir mumile iyice ka -
pabfmlf olmast tarthr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2419) 

Emniyet isleri Umum 
' 

Mudiirliigiinden: 
1 - 936 senesi i~in zabtta memurlarma satm ahnacak azr 4500 

~ogu 5419 ~ift fotin ile azr 4500 ~agu 4960 ~ift getir yirmi bir giin 
miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konulmutlur. 

2 - F otinin beher ~iftine 335 ve getirin beher ~if tine 275 kuruf 
muhammen fiat konulmutlur. 

3- ihale 16/11/936 pazartesi giinii saat on bette Emniyet ltleri 
Umum Miidiirliigii binasmda miitetekkil Komisyon huzurunda ya
ptlacaktrr. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin 2384 lira 52 kurutluk muvakkat te· 
min~t mektub ve makbuzile ve 2490 sayrh kanunun 2, 3 iincii mad
delerinde yazrh belgelerle birlikte teklif mektublartnt ihale vak -
linden bir saat evvel Kamisyana vermeleri. 

5 - Bu it i~in fazla izahat almak, niimune ve tartnamesini gor • 
mek istiyenlerin hergiin sozii ge~en Komisyona miiracaa~edebile • 
cekleri. «1558>> (2570); 


