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Avrupanm bugunku 
kordugumu: ispanya! 

lapanya meaeleai Avrupanm 
hakiki kordiigiimii olmuttur. 
0 ak1lhca hareketlerle ~oziil
mezse delice meydan veril • 
mit yeni bir kan ve ate§ tu
fanile kar§datmakhgliDlZ 0• 
niinden ka~dmaz bir zaruret 

olacakbr. 

~ kdenizde denizalh gemilerile 
~ yiiriitiilen korsanhk faaliyetleri

ni kim yaph veya yaphrdt ~ Bu 
sua lin cevabmt lngiltere ~yle verdi: 

«- Ben bunu bilmiyorum ve dii!iin
mege de hie; liizum gormiiyorum. Olan 
§ey korsanhkhr, yaptlacak vazife onun 
oniine gec;mektir. l§te biz bunu yapaca
KIZ.» 

Kendisinde harbe sevketmek ihtimali 
olan herhangi bir vaziyet oniinde ancak 
bu kadar itidal ve temkinle, ve bu kadar 
siikunetli bir ihtiyatla hareket olunabilir. 
T ahtelbahirler filan devletindir ithamile 
ortaya c;tkmak, hemen hemen dogrudan 
dogruya harbe gitmek gibi bir§ey olurdu. 
Nitekim eger denizalhlan faaliyetlerine 
devam etseydiler nihayet onlann tesbit o
lunacak milliyeti dahi harbi intac edebi· 
lirdi. lngiliz siyasetinin aktlh.ltit 1ununla 
sabit olmu!lur ki kontrol karanmn ciddi· 
yeti goriiliir goriilmez korsanhk durdu, ve 
giderek ltalyamn dahi korsanhk hare
ketlerini tenkile i1tiraki miimkiin oldu. 

Nyon konferansmm ltalya baric ola
ralr. vardtgi kararlardan bahsederken ba
ZI Alman matbuat ve mahfillerinden ~y
le bir miitalea alr.setmi1ti: 

- Ei!er kontrol ltalya haric olarak 
tatbik edilirse denizalll faaliyetlerinin 0-
niine gec;ilmi1 olamaz, o gene devam e
derl 

Bu ihtiyatstz lisan Akdenizlr.deki 
denizalh faaliyetlerini Roma • Berlin 
mihverine maleden bir beyan tarzuhr. 
Nitelr.im ltalyada da ilk giinlerde miin
ferid !ngiliz • Franstz kontrolunun Va
lanSI takviye etmek olacagt iddia edilmil
ti. Bu miitalealara gore lr.ontrola ragmen 
Franco tarahnca ve taraftarlannca deniz 
alh faaliyetlerinde mar olunmaSt ihtimali 
ihsas olunuyordu. Amma bu harb demelr.
ti. Nihayet onu kimsenin giize alamadJgJ· 
nt giirmekle memnun olduk. 

Muhakkalr. bir harbin oniine bir tek 
sayede gec;ildigine' dikkat olunmak mu
vaftktn: lngiltere ile Fran ... mn icab e
derse harbi de g(ize alan ciddi ve azimli 
hareketleri. <;:iinkii i1in c;tkar ba1ka yolu 
kalmamt!h arttk. Milletlerin harbe haztr 
o]up olmadtklan sozii bizce bir efsane
dir. Milletler harbe her zaman hazudu
lar, elverir lr.i on a mecbur edilmi1 olmastn
lar. Kendisini miidafaa etmek mecburi
yetinde olan insan bunu yapmalr. 1<;1n 
mutlaka filan ve falan silahlarla yiiklii 
gezemez. Me1ru miidafaa mecburiyeti 
elvcrdigi dakikada ele gec;ecek vasttala
nn lr.affesi mubahttr. Bu i1i icabmda Ia§ 
ve agac da giiriir. Hatta canhevlile mii
tearnzm gntlagma sanlarak onu bogar
Simz. 

lspanya meselesinden dolayJ Avrupa 
sulhunun bir y1h miitecaviz gec;irmekte 
oldugu buhranda bir rica! emaresi var 
mt ~ Oyle goriiniiyor ki ve oyle temenni 
olunuyor ki evet. Bunu bize pek yakm 
bir gelecek gosterecektir. Bu lspanya 
Dleseleai Avrupanm bakiki kordiigii
Diii olrnU§tur. 0 aktlhca hareketlerle 
!;oziilrnezse delice meydan verilmi§ 
yeni bir kan ve ate§ tufanile kaiJI· 
IB§makl.guntz oniinden ka!;Ilamaz 
bir zaruret olacakbr. Bu vaziyeti ef
kan umumiyelerin iyi kavramasma mut
lak bir ihtiyac vardtr. 

1ngiltere ile F ransa dahili lspanyol 
cidaline haricden yaptlan miidahaleler· 
den mustarib ve mii§tekidirler: ltalyan • 
Alman ve hatta belki de Rus miidahale
lerinden. 

Almanya ile ltalya 1spanyada bir bol
~evik rejiminin teessiisiine asia muvafakat 
etmiyeceklerini soyliiyorlar ve kendi mii
dahalelerini komiinizm aleyhtarhgile rna· 
zur ve hatta makbul gostermege c;ah§t· 
Yorlar. 1spanya itinde miidahalenin her 
fekli ve her c;e1idi fenadtr. Harb istemi
Yenler her1eyden once lspanyadaki mii
dahaleleri bertaraf etmege mecburdur
lar. Y oksa lspanyadan dolayi ergec; bii
Yiik bir harbe siiriiklenmekten kac;mmaga 
ihtimal yoktur. Hakikati siiylemek laztm 
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Osrnanlt Bankas1, gerek !stanbul Men
kul Klymetler ve Kambiyo Borsasmda, 
gerek memleketin her hangi diger bor
sasmda hi~bir zaman mezkUr banka -
nm borsa acentaSl yahut simsar1 unva .. 
nmt haiz hi~?ir acenta yahut simsar 
mevcud olmadtg,. gibi elyevm de mev
cud olmad1g,.m ve hi~bir borsa acenta
stmn veya simsarm kendisine bOyle bir 
srfat izafe etmege mezun bulunmadlgt· 

Teleron: B~muharrlr ve evt: 22366. Tahrlr beyetl: 24298. !dare ve me.tbe.a lo&nu 24299 • 24290 m ilan evler. 

Ba§vekalet V ekili Celal 
Bayar1n bir tekzibi 

Dahiliye, Adliye, Maliye, Milli Miidafaa, inhi
sarlar Vekilleri. diin ak~am Ankaraya gittiler 

r"-
Ba~vekil ismet inonii Ba~vekalet Vekili ve :hdtsad Vekili CelaJ 

Bayan Ankarada istikbal ederken 

Ankara 26 (A.A.) - Ba1ve -I c;iler, bir c;ok meb'uslar, Emniyet Miidii
kalet vekili Celal Bayarm mat - rii, lstanbul Miiddeiumumisi, muhtelif 
buatta milli paranm ktymetinin muhafa- miiesseesler miidiirleri ve kalababk bir 
za edilecegi hakkmdaki beyanatmdan halk kiitlesi tarafmdan te1yi edilmi§tir. 
maada, bugiinlerde, hi~ir gazeteye, na- Adliye Vekili, kendisini tetyi eden gaze
nuna beyanat ic;in, mezuniyet vermedigini tecilere: 
Anadolu Ajanst bildirmege memurdur. «- 1kinci Tiirk Tarih kongresi bitti. 
V ekillerimiz Ankaraya gitti Simdi vazifelerimizin ba,ma doniiyo -

ruz.» 
,Sehrimizde bul unan Dahiliye Vekili 

Demi1tir. 
Siikrii Kaya, Adliye Vekili Siikrii Sara- Maarif Vekili Saffet Ankan diin ak· 
coglu, Maliye Vekili Fuad Agrah, Mil- 1amki trenle gitmemi! ve Nafta Vekili 
li Miidafaa Vekili Kaztm Ozalp, lnhi- Ali <;:etinkaya da bugiin Liileburgaz yo
sarlar Vekili Rana Tarhan ve Hariciye lunun kii~&d merasiminde bulunacagm • 
Vekaleti vekili Numan Menemencioglu dan hareketini tehir etmi1tir. 
diin ak1am saat 19,28 de hususi trenle Atina el~imizin tekzibi 
Ankaraya gitmi,lerdir. 

Vekiller, trenin hareketinden yanm Atina 25 (Hususi) - Buradaki 
sa t evvel istaayona gelmi1lerdi. Vekille- Tiirkiye elc;iligi gazetelere verdigi bir 
rimiz, Vali Muhiddin Ostiindag, Kor • tebligde Tiirkiye Ba~ekili lsmet lno 
general Halis, General 1hsan flgaz, el • niiniin istifas1n1 tekzib etmi~tir. 

Vekillerimizin Haydarpa§ada teuiinden hir inbba 
.UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIUIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ltalyan filosunun Akde
,nizde alacag1 vazife 

Deniz komisyonu bugiin Pariste toplanarak 
kontrol italyan filosuna verilecek 

vazifesini tesbit edecek 

• 

Akdenizde kontrol vazifesi alacak olan italyan filosundan bazt gemiler 

Paris 26 (AA.) - ltalyamn Nyon I Konferansm mesaisini siiratle ikmal 
iti!afma i§tirakinin telr.nik taraflanm tan· edecegi zannolunmaktadtr. 
zime memur miitehasSIS!ar komitesine i§- F ranstz ve 1ngiliz heyetlerinin arzusu, 
ti1alc edecek olan ftalyan miimessilleri bu ~ar§amba giiniine kadar bir netice elde 
sabah buraya gelmi~lerdir. etmektir. 

Paris 26 (A.A.) - lngiltere, Fran- Tahmin edilen hal sureti, ltalyan fi • 
sa ve ftalya miitehasmlan Romanm losuna Tireniyen ve Adriyatik denizleri
Nyon itilafma i~tirak etmesi meselesinin nin kontrolundan ba1ka Sicilya ile T u -
telnik baktmdan tanzimi meselesini tet· nus arasmda bulunan ve Trablusgarba 
kik etmek iizere pazartesi giinii saat 10 kadar uzanan lr.JSmtn kontrolunu vermek

da Bahriye Nezaretinde toplanacaklardn tir, 

Prof. Afet, Tarih muallimlerine cay ziyafeti verdi 
Atatiirk, huzurlarile bu 

ziyafeti ~ereflendirdiler 
Onder, Beylerbeyi saray1nda 

lerle hasbihallerde bulundu ve 
kadar muallimlerle beraber 

Buyiik muallim
Kopriiye 
gel eli 

Biiyiik lJnder, muallimlerin alkr,lan araWida B.eylerbe yi •arayrm tep-if ediyorlar 
............................................................ 

Oil. bayram1 
Biitiin memlekette 

kutlulandi 

ibrahim Necmi Oilmen 
radyoda miihim bir 

konferans verdi 
Oil bayramt diin yurdun her tarafmda 

biiyiik merasimle kutlulanmi§Ilr. Bu mii· 
nasebetle ,ehrimizdeki Halkevlerinde de 
merasim yaptlmt§, ak~am radyoda bir 
konferans verilmi§tir. 

H alkevlerind e 

Eminiinii Halkevinde merasime saat 
17 de lstiklal mar1ile ba~lanmt,, Halke
vi reisi Agah Sl!n Levend tarafmdan bir 
konferans verilerek dilimizin muhtelif 
devrelerde gec;irdigi tekamiil ... fhalan 
anlahlmt§hr. Konferanstan sonra Halke
vi orkestrast tarafmdan bir de konser 
verilmi~tir. 

Beyoglu Halkevinde saat 21 de me • 
rasime ba~lanm•~. Halkevi reisi Ekrem 
T ur ve Semih Miimtaz tarafmdan hirer 
konferans verilmi1tir. 

[Arlca., Sa. 5 siitun 4 te] 

Tiirkkusu filosu 
' 

Adanaya vard1 

Gene tayyareciler 
merasimle kar,IIandi 

Konya 26 (Hususi muhabirimiz 
den) - Tiirkku§u filosu, bu sabah saat 
7.30 da Adanaya hareket etmi§tir. Gene · 

tayyarecilerimiz, Parti ve Vilayet erka
nile kesif bir halk tarafmdan ugurlan -
mt~hr. 

Adanada 
Adana 26 (Hususi muhabirimizden)· 

6 tayyareden mlite~ekkil Tiirkku,u filo
su, bugiin saat 9,50 de Konyadan §ehri
mize gelmi§tir. Filo, hava rneydanmda 
askeri miilki riiesa ve binlerce halk tara· 
fmdan karttlanmt~hr. 

Tayyareciler §Orefine ogleden sonra 

Belediye tarafmdan parkta hir ~ay, gece 

de Hava Kurumu tarahndan bir ziyafet 

verilmittir. Filo, yann sabah Diyarbelr.ire 

hareket edeccktir, 

Atatiirjj: Beylerbeyi sarnymda bir istirahat arunda 

lkinci T arih Kurultayma i1tirak eden ymda bir c;ay ziyafeti verilmi,rt> . 
tarih muallimleri §Orefine, Tiirk Tarih Bu ziyafeti, Biiyiik Onder Atati!r\: 
Cemiyeti Asba,kam profesor Afet tara- de huzurlarile §oteflendirmi,Ierdir. 
fmdan diin ... at 16 da Beylerbeyi sara- (Arlcasl sa. 7 •iltun 1 de] 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"I· 

Japon k1t'alari ~i11 
seddini yikiyorlar 

Meydan muharebesinde ~inliler 2200 olii verdiler. 
bozgun (:in lot'alar1 takib ediliyor 

Japonlar tarafmdan yOOlan tarihi SeddiPit 

. Londra 2~ (H~susi) .-::- ]apon Har- olan §imali Cindeki Cin kttaatmm ba,ku· 
b1ye Nezarehnm btr tebhgme gore, Japon mandanhg1na Mare18I Fengyuhsiang'm 
ktt' alan Poukeou • Tiyenc;in demiryolu tayin edildigini giistermektedir. 
boyunca harekata devam etmektedirler. Cenubi Cin cephesinde Hong • Kong 
Bu kttaat, Csiohti'yi cumartesi giinii saat mmtakasmda Japon harb gemileri, deniz 
onda almt§lard!l, tayyarelerile birlikte bu sabah sa at 10 
• 8hnan son bir haber, takviye cclilmi1 [ArM.n sa. 7 autun 3 tel 



CUMHURiYET 

Osmanh Rasputini 

Con <eo H©<e©l 
Tarlhl tefrika : 37 Yazan : M. Turhan Tan 

Sehzade 
' 

Mehmedin day1s1! 
Ut;aklarm hayretine bir saat sonra saray kapi· 
cdar1, baltacdar1 ve bostancdar1 da i~tirak ediyor 

Deli Ibrahim, tabiatile, bu ah§ veri§
lerin farkmda degildi. $i1man hase~isile 
c;tlgm bir a§k hayah gec;iriyordu. Obiir 
gi;zdelerini hattrlamak §(iyle du~un ad
lanm bile unutmu§ gibiydi, hatta bir giin 
T urhamn kendisini gormek ic;in miisaade 
istedigi haber verilince §a§trdt: 

- T urhan mt, T urhan mt, T urhan 
mt} 

Diye deli deli soylendikten sonra bii
yiik oglunun anastnt akhna getirebildi, 
isteksiz isteksiz emir verdi: 

- Gelsinl 
T urhan, Cinci Hoca ile kararla§ttr • 

dtgt gezintilere ba1larnak i~in vefaslZ e· 
fendisinden izin almtya geliyordu. Mak
sadmt anl.ahnca deli adam bir kahkaha 
koparch: 

- Ben de, dedi, nObel ;stemege ge -
liyorsun sandun. MeraiDin gezmek mi, 
ugurlar olsun. Odama t~elme de nereye 
gidersen git. 

ftte bu miisaade garib bir tesadiife se
l)d, oldu, Rus hzt T urhan Paditalu da, 
titko rali>ini de un,utacak vesile buldu. 
0, Molla Hiiseyinden aldtit ogiide gore 
tu ~eden bu kii§ke, o koikten bu sa
r.,.ya gidiyor, efendisi tarafmdan unutul
mut olmanm aastru avutmtya ~IJttyordu. 
Bu gezinti sualannda bir giin • araba 
irwinde - bir manav diikki.nlnlD oniinden 
8~iyordu. Kollan ve haeak.lan srvah ol
dugu balde diikUntn oniinde duran, ge
lip g~enlere yemit satabilmek i9n ban
@lf hangu bagtran gii~lii kuvvetli, boylu 
boslu bir ~trak dikkatini celbetti, ha§tm 
arabadan biraz ~tkararak delikanhyt uzun 
bit la.hza siizdiikten sonra heyecan i<;in· 
de kalarak kendisine yolda§hk eden ha -
remagalanndan birini c;agmh: 

- K~. dedi, JU yigitin adtnt sorl 
$ehzade anast bir Hasekin.in haldm 

c;~plak bir manav c;uagma gi)sterdigi §U 
alaka, Mray arabasw !;e~eveliyen kol.,. 
Ierin, '-""klann hepsini hayret ve ayni 
zamanda ha§yet ic;inde btrakmakla be -
raber verilen emir yerine getirildi ve c;t -
raktan ahnan cevab giizel kadtna bildi
rildi: 

- Herifin ach Yusufmu§ I 
Turban, sevincden ve heyecandan c;tl· 

duacak hale gelmi§ti, haremagasma de
li deli soruyordu: 

du. Uzun ytllardanberi kaybettigi, admt 
sanmt duymadtgt, izini tozunu gonnedigi 
k;z kardejinin bu hajmetli kadm olup ol
madtgm• diijiiniiyor, gogsii kahara ka -
bar a T urham siizerek jiiphelerini gider
mege yarar bir ni§ane anyordu. Haya -
l:nde yajtyan kardeji, sekiz on ya1larm· 
aa bir c;ocuktu. Rusc;a konu1uyordu. Yii
ziine bakttgt giizel mahliik, on yedi on 
sekiz ya1lannda goriiniiyordu, tiirkc;e 
soyluyordu. Q hayal!e bu hakikat araSlll
da akla stgnuyacak kadar aynltk, aykt· 
nhk vardt. Buna ragmen i~ine steak bir 
iimid yaythyor, darnarlannda tatlt bir 
ne§e dola§tyordu. Bu s~behle cesaret gos
terdi, hemtiresini tamtacak ni§am haber 
verdi: 

- Sag bacagmda kurd tstngt bir ya
ra yeri vardtr. 

Turhan bir kere daha: «Ne kutlu giin 
Allalum, ne kutlu giin:o> diye hayktrdt, 
K1zlaragasmm bayretten falta§t gibi a -
c;tlan giizlerini miihimsemiyerek etegini 
~ekti, c;ak§tnntn bol pa~Slnt ac;h, kapan· 
rmJ bir yaranm izini Y usufa gosterdi: 

- Bu mu, dedi, siiyledigin ni§an. 
Oyleyse gel, kucakla ben.i, iip ben.i l.. 

fki karde§, sanna§ dola§ olurlarken 
K1zlaragast odadan fulad1, Deli fbra -
him in yaruna ko§lu: 

- Miijde sultamm, dedi, birinci Ha
scki bazretlerinin karde§t bulundul 

Deli adam, gene Dudwunun kahn 
bacak.lanm • hergiin tazelenen bir hay -
ran.iyet ic;inde • mesaha ebnekle me§gul
dii. Miijde diye" verilen bu umulmaz ha
ber iizerine olc;ii ijini btraktt, bOn bOn 
sordu: 

- Turhanm karde§i mi bulundu} 
- Evet sultanun. Bir manav c;uagt. 

Adt da Yusuf. Boylu boslu, yakt§tkh bir 
yigit. Haseki hazretlerile anla§lllar, ta
Dlflp kucaklajhlar. $imdi de beraher o
turuyorlar, derdle§iyorlar. 

- Haremde mi? 

- Haseki hazretlerinin odasmda I 
Deli Ibrahim, birden celallandt, «ne 

halteder yabanm keratasD> diye bir kii • 
fiir savurarak yerinden stc;radt, dogru 
T urharun dairesine gitti. Niyeti, hie; yak
tan peyda olan kaytnbiraderini gene yok 
etmekti. Fa kat odada tehzade Mehme -
din daymna sanldtgmt, hit§eyler geve • 

~ 
I 

~ 

I 

( ~ehlr ve 
Dogru 

Devlet 

degil mi? 

daireleri 
i~ sahibleri 

ve 

f~ Diin, tanmm~ bir §ahsiyet olan 
bir tamdtgtmtzdan aldtgmnz mek
tubda deniliyor ki: 

~ c<;ocuklartmm mstf bile!ten isti-
,,1 fadelerini temin i<;in Maarif idare

sinden vesikalarmt almak istedim 
ve oraya gittim. Fotograflan vesi
kalara yapt§hrdtlar, Maarif mii -
diir muavini bunlan miihiirledi. 
Fakat kagtdlara dikkat edince re
simlerin yanlt§ yapt§!mlmt§ ol -
duklarmm farkma vard•m, yaptlan i 
muameleyi tashih ettirmek i<;in ! 
geri dondiim. Bir erkek hademe o- I 
niime g~ti, yasak dedi. cSen, va- il 
tanda§lan ne sahihiyetle resmi bir (

1 

daireye girmek haklondan • mah- 1/i 

rum ediyorsun?, sualime de cemir .1 

boyle• cevabmt verdi. Hademeyi 1) 
yantma alarak Maarif miidiir mu- I 
avininin odastna girdik. Aramtzda ! 
~oyle bir muhavere cereyan etti: ) 

- Baytm, vatanda§tn Maarif ida
resinde i§ini takib etmek saH!hiye- ~ 
ti yok mudur? 

- Ogleden evvel kendi l~imizle ~ 
me~gul oluyoruz. Ol!leden sonra da 
ashabt mesalihi kabul ediyoruz. 

- Vatanda~m miiracaat haklom 
nastl selbedebilirsiniz? 

- BOyle bir §ey yoktur. Yalmz 
idareten tedbir aldtk!?! 

SOzde mukni ve miiskit bu cevab 
kar~tSlnda miinaka~ayt uzatmad•m 
ve ~ekildim. 

Maarif i§lerinin en hararetli bir 
devresi saytlabilecek §U zamanlar
da §ahadetnamesini takib edecek, 
nakil muamelesini yap!t.racak, ) 
mektebe kaydolacak, tayinle ul!ra
§&Cak, harctrahmt alacak veya her 1 

hangi bir ba§ka muamelesini yap
hracak vatandll§ ogleden sonralan 
iki ile b~ araSlnda nu oraya git -
melidir? BOyle bir karar ittihazt- ~ 
na hangi §Ubei idarenin salahiyeti ~ 

vardu-? Bir makamm miidiirii, as
habt mesalihi muayyen saatte ka- ) 
bul eder. Bu, gayet tabiidir. Fakat 
o miidiriyetin kalemlerinde ~ler 
asia durmaz ve durdurulamaz. 

Ben i~imi bitiremeseydim ve ~e>
cugumu tasarladtgtm trenle gonde
remesey(iim, bu hal, ihtimal, onun 
ilanal imtihamna yetj,;ememesine 
ebe.b o.laeakb. BOyle ve bunun 

gibi tehlikeleri ihdasa kirnsenin sa
lahiyeti yoktur.• ' • • · ' 

Bize bu sahrlan yazan za!tn 
haklo vardtr. Biitiin devlet daire
leri biitiin vatandB§lara, biitiin me
sai saati miiddetince her vakit a
<;tkhr ve memurlar, vatanda&lartn 
i§lerini giirmekle miikelleftirler, 
diyoruz. 

- Sahih Yusuf mu adt bu yigitinL 
hi itittin mi, sakm yanlt§ durmut ohm
yastn. 

!edisini 8orunce birdenhire rumu,adt, DoP--ru deoil mi? 
ilstiiha§t ytrttk delikanhn:n peri§anltitn • !).,.~~~~~----""-"""

Ve miispet cevab almca: cNe lrutlu 
gun Alla:lum, ne kutlu giin» diye hay -
kudJ, utak.lara emir verdi: 

- T ez .Oylen bu yigite. Diikkant 
:yiizii!lii kosun, saraya gelip beni g(i~iin. 

Utak.lann hayretine bir saat sonra sa
ray kaptdan, baltactlan, bostanctlan 
ve hdmlan da i~tirak ediyordu. <;iinkii 
titriye titriye saraya gelen baldm <;Jplak 
!<trak, KtZ!aragasmm ~alavuzlugile hare
me alnmu~. T urhan Sultamn odasllla 
g()tiiriilmii~tii. Bir ispenc; horozunun bile 
IOfalannda otmesine, kanad ~trpmasma 
miisamaha edilemiyen hir yere ka§t g(izii 
yerinde, boyu bosu ahmh bir delikanhnm 
goz g-Ore gore sokulmast - di~ ve erkek • 
her saraylmm aiizm• bir kan§ ac;tk btrak
tlrmt§tl. 

Giiliinc olan taraf, saraya dave! olu
r.an ve birinci Hasekinin dairesine soku
lan manav ~tragmm haliydi. Zavalh de
likanh korkudan bashit yeri gormiiyor
du, ikidehir Ktzlaragasmm ayagma ka
panarak inliyordu: 

- Bir suc;um varsa ~ahil!igime bagt§· 
laytn, ku~<;a caruma ktymaym, beni diik
kinrma gitmege bnakm. 

Bakt§t canlar yakan, giilii1ii omiirler 
y;kan siislii bir lcadmm huzuruna c;tkmca 
Yusufun teli1t biisbiitiin artll, dili tutul
du, dizlerinin hagt c;ozi.tldii. ayakta du
ramtyarak hahlarm iizerine ytgtldt. 

Haseki T urhan onun bu haline ftktr 
ftktr giiliiyor ve ayni zamanda ahct bir 
gozle kendisini siiziiyordu. Gene manav 
~tragmm korkudan odii kopacagml an -
laymca giilmegi btrakh, tath bir dille 
sordu: 

- Adtn Yusuf mu senin yigitim? 
-E ... E ... Evetl 
- Aslmda nerelisin sen? 
- Mo ... Mo ... Moskof ilinden I 
- Orada seni ne diye ~aiimrlardt? 
- Co ... Co ... Corl!il 
- Camm, kekelemegi btrak da iyi 

~onuj. Bacm var mtydt sen in? 
- Vardt! 
- Onu 1imdi gorsen neresinden Ia -

nmm} 

Yusufun akh ba1ma gelmi1. idraki ve 
i!OZ!eri a~tlmt§ll, mes'ud bir heyecanla 
karttsmdaki giizel kadmt tetkik ediyor-

dan da garib bir zevk aldt: 
- H~ geldin Yusuf Aga., dedi, na· 

stlnn, iyi misin? 
T urhan, giin g(irmemi1 kardetine ko -

lelik vazifesini ogretti: 
- Kalk !;&huk, yer op, ayak iip. Se

ninle konutan tevketlu padt!ahtmtzdtr. 
lbrahim, kendi dairesinde kalan etten 

ehramt ve o ehrama taal!iik eden me§ga· 
leleri hahrladtgmdan kaymbiraderile da
ha fazla me§gul olamadt: 

- Liizumu yok, dedi, rahatstz olma
sm. Fa kat burada da kalmasm, Ktzlara
gasma misafir olsun. Ben kendisine son
ra do1eli, dayah bir konak veririm. Ma
navhgtnt unuttururum. 

Ve <;tkarken e§ik iizerinden batmt ge
ri c;evirdi, miistebzi bir baktjla Hasekisini 
siizdii, §Oyle bir teblig yaptt: 

- Karde§in bu kthkla ta1ra c;tkma -
sm, benim kakum kiirklerimden birini 
gtysm. 

Ertesi giin « Y wuf Aga» bir hiikU -
met ve bir devlet meselesi halini almt§tl. 
Sadnazamdan Yeni~eri ~orbaetlanna ka· 
dar kalburiistii gelen biitiin erkan, Hiin
kann lcaytnbiraderine bohc;a bohc;a ku -
ma~lar, kese kese akc;eler, !alum taktm 
§allar, katar katar atlar sunuyorlar ve 
«Zati§ahane:o> ye mahsus kakum kiir -
kiin ic;inde merasimden, te§rifattan btk • 
mt§, duadan, a!kt~tan usanmt§ olan ma
na v ~tragmm tevecciihiinii kazanmaga 
~ahstyorlardt. (I) 

(1) HadlkatU!ceva.m! (C: 2) Yusu!un 
Turhanla bulu~masmi h!kAye ederken o
nun namma k1zkarde~l ta.rafmdan Kavak
ta b!r cam! yapildt~tm, kend!.slne arpalti<IIU" 
lab$!& olundutunu, hatta ustast olan rna -
nava da !kramlarda bulunu!du~unu yaznr. 

(Arl<an var) 

Elektrik §irketi hakkmda 
bir ihbar 

Elektrik §irketinin vergi ka~ak~thl!t -
na dair Defterdarhl!a yeni bazt ihbar 
yaptlmt~!tr. Bu lhbara gore, §irket, mu
ayyen miktardan daha fazla elektrik 
sarfiya!t yapan yerlerden tam para tah
sis ettigi halde bunlarm istihlak vergi
lerini ancak sarfedilen miktar iizerin
den vermekte imi§. Yaptlan ihbarm 
vergi mevzuuna dahil olup olamtyacaj!t 
tetkik edilmektedir. 

ADLIYEDE 
Nakzedilen bir karar 

Bundan iki ay evvel, Pangalbda Tan 
sinemast arkasmda bir in§aat yerinde, 
§ofor Agobun kullanmakta oldugu kam
yon soka~a ~tkmak iizere g~erken du
vara ~arparak y1km1§ ve bu arada Yor
dan admda bir Bulgar <;ocu~u ytktlan 
ta§lar altmda kalarak olmii§tii. Ciirmii 
me§hud mahkemesinde §Ofor Agob bir 
sene hapse ve 1072 lira para cezastna 
mahkilrn olarak tevkif edilm~tir. Tem
yiz mahkemesi tarafmdan karar nakze
·dildiginden diin bu davaya balolmt§ ve 
cezanm ii<;te biri indirilerek §Ofor Agob 
8 ay hapse mahkftm edilmi&tir. 

25 er liraya mahkum 
oldular 

Beyaztdda oturan !brahlmle Emine 
evvelki gece kavga etrni!jler ve birbirle
rini dovmii§lerdir. Polisler su~lulan 
yakaltyarak ciirmii me§hud mahkeme -
sine scvketmi!jlerdir. 

Sultanahmed birinci sulh ceza mah -
kemesinde her iki su~lu da 25 er lira 
para cezasma mahkilrn olmu§lardtr. 

MOTEFERRIK 

Deniz Harb mektebinden me
zun olan yaraubaylar 

Deniz Harb mektebinden 937 senesi 
mezunu olan yarsubaylara 30 ey!Ol per
§embe giinii saat 15 te merasimle dip -
lomalart verilecektir. 

Merasime !stiklal mar§ile ba§lanacak, 
mezun olan yarsubaylar and i~tikten 

sonra diplomalart verilecektir. Bundan 
sonra talebeler mektebin bah<;esinde 
davetliler oniinde resmi g~id yapacak
lardtr. Resmi ge9idden sonra davetliler 
ve mezun yarsubaylara bir <;ay ziyafeti 
verilecektir. 

Bir deniz hedefi bulundu 
Rumeliieneri civarmda Jandarma -

lar tarafmdan bilyiik bir cisim goriil -
mii§ ve gonderilen kaytklar vast!asile 
bu duba ~ekilerek sahlle <;tkart!mt§!lr. 
Bunun maddi !oymetl olduk~a :yiiksek 
ve deniz filolan.na mahsus bir denlz he
defi oldul!u anla§tlmt§!tr. Bu hedef De
niz Kumandanhgtna teslim edilecektir, 

Memleket Haberleri ) 
lstanbulda biiyiik bir 
§ehir saray1 yap1lacak 

Eski Babiali arsasma Vilayetin biitiin t;ubelerini 
i~ine alacak bir bina in~ edilecek 

Bugiiukii Vilayet binast 

Istanbul vilayetin.in biitiin devairini is- Bunu Sirkeci, Kadtkoy ve Bakukoy· 
tiab edebilecek muazzam bir 1ehir sara- de yaptlacak diger tic; binanm in~aalt ta
ymm yaptlmast takarriir etmi§tir. fstan - kib edecektir. 
bul Defterdarhgile Emniyet miidiirliigii· Defterdarhk, bu kanuna istinaden ls· 
niin bulundugu bina harab bir haldedir. lanbu! vilayeti §ehir sarayt i~in lazun ge
Bilhassa bu binanm Defterdarhga tahsis len tahsisatt tedarik edebilecektir. Bu su
edilmit k!Smt oturulacak bir hal.Ie de • retle elde edilecek para ile lstanbulda 
gildir. Bu vaziyeti nazan dikkate alan Vilayet, Defterdarhk ve vilayetin diger 
Defterdarhk, Maliye Vekaletine miira- ~uabahnt ic;ine alabilecek biiyiik bir bi • 
caatle Liman §irketinin tasfiyesi iizerine namn in§aSt imkam tetkik edilmi1 ve bu 
Maliye Vekaletine gec;mi§ bulunan Sir· hususta Ba~ekaletin miitaleast sorulmul
kecideki Liman hantmn Milli Emlak 
idaresince sabn ahnarak Defterdarhga 
tahsisine miisaade istemi11i. Maliye Ve
kaleti bu talehi timdilik muvaftk gorme
mi§ ve bu meselenin esash bir surette hal
li ic;in tetkikat yaptlacagmt bildirmi§tir. 

Diger taraftan hiikiirnete aid bazt bi

na ve arsalann sattlarak yerlerine Hii -
kiimet binast ve Maliye Tahsil tubesi 
yaptlmast hakkmda mevcud bir kanuna 
istinaden fstanbul Defterdarhgt dort Ma
hye Tahsil 1ubesi yaphrmaktadtr. Bu fU· 
belerden Samatyada y~ptlan Tahsil JU· 
besi binasmtn iD§aatJ ikmal edilmi§tir. 
Cun:ihuriyet bayrammda a~th§ toreni ya
ptlacaktn. 

tur. 

Batvekalet, bu binantn Babtali arsa
smda yaptlmasmt tecviz etmi§, yalmz 
timdiki Vilayet binast olan tarihl Ba -

btalinin bir miize 1ek!inde muhafazasma 
liizum gostermi1tir. 

fstanbul Belediyesi yaptlacak saraytn 
lstanbul Belediyesini de ihtiva etmesi 
fikrindeyse de Belediye te§kilatmm hu
susi mahiyeti g(izoniinde tutularak ile -

ride Belediye ~in ayn bir bina yaptl -
mast mutasavverdir. 

Bu hususta tetkikat icrasma ve icab 
eden planlann haznlanmasma ba~lana -
cakhr. 

ooofoolo ... o_ ooo~l .. ooooooooou~ooooooooo•oooooooooouooooooooooouoooooouoooooouoooooooooo •••••••••••••••.,••••••••••••••• 

SACLJK ISLER/ 
Saghk propagandaat 

Halka sa~hk bilgileri ogretmek iizere 
saghk propagandast yaptlacakb.r. Bu 
maksadla af~ler bastmlmaktadtr. 12 
muhtelif mevzua aid olan bu afi§lerin 
bastlmast bittikten sonra bunlar Sihhi 
miiesseselere, Halkevlerine, mekteble -
re, istasyonlara, polis karakollarma a
stlacaklardtr. 

Tiirk 1rkmm vaatflarmt teabit 
edecek heyet 

Sthhiye VekAleti tarafmdan Tiirk lt

kmtn vastflanm tesbit etrnek zere bir 
~ok gruplar te§kil edilmi~ti. Bu antre>
pometri anketlerine memur gruplar 
memur olduklart vilayetlerde vazife -
lerine devam etmektedirler. 80,000 ki§i 
iizerinde yaptlacak bu ankete aid fi§ • 
lerden miihim bir ktsmt haztrlanrnt§!tr. 
Fi§ler tamamlandtktan sonra Sthhiye 
Vekaletinde tetkik ve tahlil edilerek 
neticeleri tesbit edilecektir. 

HALKEVINDE 
Eminonii Halkevinde yapt

lacak idman aalonu 
Eminonii Halkevi bah<;esinde yapt -

lacak idman salonu i<;in istimHi.k edile -
cek arsa meselesi halledilmi§ ve civar -
daki evler istimlak edilmi§tir. Bu ev -
lerden yalruz bir tanesinin istimlak mu
amelesi bitrnem~tir. Yalonda in§aata 
ba§lanacak ve bir sene sonra Cagalog -
lunda modern bir spor salonu kurulmu§ 
olacakttr. 

Karismt yaraladt 
KasunpB§ada Zincirlikuyu sokagmda 

oturan Sadtk, be§ aydanberi ayrt ya -
§&dtgt on senelik kartst Zelihayt diin 
Beyoglunda Hamalba§mda gormii§ ve 
bart§!Dak teklifinde bulunmu§tur. 

Zeliha bu teklifi kabul etmeyince Sa
dtk hamil oldugu ustura ile kadtnt agtr 
surette yaralamt§hr. Yaralt hastaneye 
kaldmlmt§, su~lu yakalanmt§!tr. 

Ayanc•k panaym ~ok hararetli oldu 

Ayanctk (Husus!) - Burada her sene 
eylOlde dort giin siiren bir pazar ya
ptlu-. Bu sene Kaymakamm ve Beledi
yenin dirayeti, havalarm da iyi gidi§i 
pazarlarm loymet ve faaliyetini §imdi
ye kadar goriilmemi§ §ekilde ar!trdt ve 
pazar iki giin daha temdid edildi. 

Kesilen koyun ve k~i 400, sattlan ve 
miibadele edilen hayvan 10,000, kasa
banm niifusu 2,500 oldugu halde koy ve 
eivar kazalardan gelen insan adedi de 
25,000 olarak tesbit edildi. Okiiz ve 

mandalar arasmdaki yaptlan miikAfatlt 
sergide bilhassa okiizlerde birineiyi ·~
mck hususunda hakem heyeti epeyce 
mii§kiilat ~ekti, sergiden iimidin fev -
kinde netice ahndt. 

Bu arada Karadeniz turnesine ~tkan 
Vefa futbol takuru Ayanctj!a bir rna<; 
i~in davet edildi. Vefaltlar 4- 0 ve 1- 0 
galib geldiler. 

GOnderdigim resimler, Vefa ve Ayan
ctk talamlart ve panayu-dan bir man -
zaradtr, 
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Siyasi icmal 
F as ve Akdeniz 

D talyamn arzusu hilafmda Akdeni~ D konferanst Nyon' da top lamp lta!. • 
~ayt Akdenizdeki biiyiik devletlenn 

a~tk sularda murakabe roliinden haric b1• 
rakan kararlar verdikten sonra, lngiltere 
ile F ransanm, ftalyaya kendilerinkine 
miisavi hak ve rol tanunt§ olmalarmda, 
ltalya ile Almanya arasmdaki stl.:t cephe 
birliginden batka diger miihim amillerin 
de tesiri goriilmektedir. 

Bu amillerden hiri, Fransa hiikiimeti• 
nin Avrupadaki ana memleketle $imali 
Afrikadaki miistemleke imparatorlugu a• 
rasmdaki garbi Akdeniz havzasmdan ge
~en muvasala yollanmn tehlikede kalmtl 
olmastdtr. lkinci ami! de, doiirudan dog· 
ruya F ranstz miistemlekesi olan Cezayir 
le Fransanm himayesi altmdaki Tunus 
Beyliginde ve gene Fransanm himayesi 
a!tmda bulunan Fas Sultanhgmda, yer • 
liler arasmda milliyetperverlik hareketinin 

son derecede kuvvet bul:nu§ olmastdir. 
Bu hareket, lspanyanm himayesi alttnda 
olup buradaki dahili harbde General 
Franco'nun hiikiim ve niifuzu alhna giren 
ve bir ktsmma Rifistan ~dt verilen $ima• 
H F asian maddi ve manevi biiyiik bir te§" 
vik ve kuvvet bulmu§lut. 

General Fran co, tengaver Riflilerden 
goniillii topltyabilmek ic;in, $imali F asa 
geni1 muhtariyet ve hatta istikl~l vadet· 

mi,tir. Bu vadin kuru hir siiz olmadti!Jni 
is pat i~in, ~imali F ashlara hiikiimet ve 

belediye idarelerinde §imdiden yer ver • 
mi1tir. lspanyada Valel'cia'ya kartt har 

beden F ash muharibler General Fran • 
co'nun davast i~in degil, belki Fasm is • 
tiklali ugrunda harbettikleri kanaatinde 
bulunuyorlar. 

$imali F asia, yerliler arasmda, hiiri• 
yet, istiklal ve milliyetperverlik hareketi· 
nin serbest~;e inki,aft bu memleketin kom• 
§USU olan astl F astaki ve Cezayirdeki 
yerliler arasmda otedenberi mevcud is • 
tiklal ve milliyetperverEk fikir ve hare • 
ketinin geni§lemesine saik olmu§tur. F ran• 

sa $imali Afrikadaki miistemleke impa • 
ratorlugile Fransa arasmdaki muvasala 
yollarmm, F as, Cezayir ve T unustald 

dahili vaziyetin ve F ramlZ niifuz ve ha• 
k!miyetinin ciddi tehlikede kald!gtnt giir• 
diigiinden ftalya ile umumi bir anla!lfll& 
yapmaga kat'i liizum hissetmi~tir. 

Bunun i<;in Fransa Hariciye Naztn 
Delbos'un Cenevrede ve F ransanm Ro
madaki miimessilinin bu §ehirde 1talya i• 
le umumi bir anla§rna vikude getirmek 
iizere yapttklan te§ehbiislerde, ilk 1art o
larak Fran sa ile Jimall Afrikadaki mu • 
vasala yollanntn emniyetini muhafaza 

ic;in Blear adalanndaki goniillii adtm ta• 
11yan ftalyan kuvvetlerinin geri c;ekilme• 
sini ve timali F asia dahi eski vaziyetin 
iade edilmesini istern.i,Ierdir. ~imali Af• 
rikadaki F ranstz miistemlekelerinin, yerli 

halklann milliyetperverlik hareketi yii • 
ziinden tehlikede kalmast kendi miistem• 
lekelerini dahi sarsacagmt dii1iinen lngil• 
tere, F ransanm bu tetebbiislerini teyid et.
mi~tir. 

$imali Afrikada F ranstz hakimiyeti • 

nin nekadar ciddl tehdidler alhnda bu • 
lundugunu ispat eden en yeni vak'alar 
§unlardtr: Evvelki hafta Franstz Fastll" 
da Meknes Jehrinde I 0,000 F ash milli

yetperver mahalli Franstz memurlanna 
katjl niimayi1 yapbklanndan Franst~ 
garnizon kuvvetleri bunlara ate1 a~ak 
mecburiyetinde kalnu,, iki taraftan bit 

hayli adam maktul ve mecruh dii§miit • 
tiir. Eyluliin yirmi birinde Cezayir teh • 
rinde milliyetperverlerle F ranstz zabt• 

Ia ve askeri kuvvetleri arasmda vuku bll" 
I an kanh musademede F ranstzlar 70 
mecruh vermi~tir. 

F ransa, evvelce, 1imali F asta halis 
F ranstzlardan miirekkeb bir kolordu btl" 
lundururken 1imdi bunu ikiye iblag et • 
mi1tir. Bu Franstz kolordulanmn Alman 
ya ve ftalya hududlanndan altniDI§ ol • 
malan, §imali Afrikadaki milliyetpervel" 
lik ve istiklal hareketinin F ransarun ba
~tna nekadar biiyiik bir gaile a~tii!tnt go,.. 
termege kafidir. Avrupa politikasmda, 
arhk, yalmz biiyiik devletler arasmdaki 
miinasehetler degil; mahkilm milletlerill 
istiklal ve hiirriyet davalannm canlal!lllll 
olmast da, biiyiik rol oynamaktadtr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

$EHIR ISLER! 
~ehirlerin imar plaru 

:;,lehir ve kasabalann imar plAnlart • 
mn VekAlete sorulmakstztn yaptmima· 
mast Dahiliye Veka!etinden vilayetlere 
bildirilmi§tir. 

Cumhuriyet 
NOsbas1 5 lrnrustur. 

Abone ~eralfl { rnrkt:ve Baric 
Y leln teln 

Senelik 
Alb avhlt: 
Cc ayblt: 
Bkayi.Jit: 

1400 Kr. 2700 IU· 
750 • 1450 • 
coo • 800 • 
150 • ~ oktuJ' 
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SON HABERLER 

M. Mussolini bugiin 
Berlinde bulunacak 

Almanya, Avusturya 
halledilmi!'; nazarile 

i,ine artik 
bak1yor 

'------
Berlin 26 (A.A.) - M. Mussolini re

fakatindeki zevatla pazartesi giinii i:ig
leden sonra saat 17,30 da Berline gele -
cek ve istasyonda M. Hitler tarafmdan 
kar~llanacak:br. 

Hitler ve Mussolini istasyonda se -
lam resmini ifa edecek taburun i:iniin
den ge9tikten sonra otomobille Zafer 
yolu tarikile Wilhelmstrasse'ye devlet 
reisligi saraYina gideceklerdir. Musso
lini Berlinde bulundugu miiddet zar -
fmda burada oturacakl!.r. 

0 aqam, Hitler, Mussolini §erefine 
biiyiik bir ziyafet verecek:tir. 

N asyonal sosyalist partisi reisi Ber -
lin mmtakaSI direktorlii~niin halka hi
taben ne§rettiii;i bir beyannameye na
zaran, Berlin ikt1sad Odas1, miiessese 
direktOrlerini pazartesi giinii biitiin mii
esseseleri saat 16 da kapam1ya davet et
mi~tir. Bu suretle ~liyen halka, mera -
sime i~tirak f~rsah verilecektir. 

lkinci miilakat bir l!aatten lazla 
•iirdii 

Miinih 26 (A.A.) - Mussolini'nin Hit
ler'le yaphjfl ikinci miilakat, bir saatten 
fazla siirmii~tiir. 

Diger taraftan Kont Ciano da von 
Neurath'1 ziyaret ederek 90k uzun sii -
ren bir miilakat yapm1~tlr. 

Almanya vaziyeti anlamamakta 
r"ar ederse ... 

Londra 26 (A.A.) - Emil Ludwig 
bugiin Sunday Chronicle'da Hitler -
Mussolini miilakahna dair yazd1jfl bir 
makalede, Almanya ile Fransa arasm -
da harbin online geGilmez oldugu mii -
taleasmda bulunmaktad1r. 

Muharrir, harb i~in Almanyamn ileri 
siirebilecegi iktisadi sebeblerin hirer 
bahane oldugunu beyan ederek Alman
yayr Fransaya kar~1 tahrik eden hakikl 
sebebleri anlatmakta ve bunun bilhas
sa cintikam hissi> oldujflmu ve bu his
sin de miinhas1ran Fransa aleyhine mii
teveccih bulundugunu kaydeylemekte -
dir. 

Emil Ludwig, diyor ki: 
c- Boyle bir te~ebbi.isiin tevlid ede -

bilecegi tehlikeler Almanlan bu hare • 
ketten vazge<;irmiyecektir. Ciinkii Al -
manlar kendi nevilerinde hirer idealist-

nevredir. Paris hiikumeti, !talyamn Al
manya zararma olarak cephesini degi~
tirmek iizere haz~rhklarda bulundugu -
na ortahjp inand1rmak istiyor. 

Alman siyasetinin esas1 ~udur: Dev
letlerin her husustaki haklanm tam bir 
miisavata tabi tutmak, komitenin icra
atma bir nihayet vermek, ademi mii -
dahale siyasetini malum Alman teklif
leri dahilinde tahakkuk ettirmek ve 
garb pakhm Lokarno esas1 dahilinde 
vani !talyava karada ve denizde ~imdi 
tngiliz ve Frans1zlarm vermek isteme
dikleri rolii temin etmek suretile ak -
devlemektir. 

Bi.itiin bu meselelerde elbirligile ha
reket ediyorlar.Ve bir Almanm veya bir 
tlalyamn ingiliz veya Frans1zlarla go -
riismesi hiGbir ~evi del(istirmez. Alman
ya bir Akdeniz devleti degildir. Akde -
nizin kontrolu ile Ha~istamn deniz 
kontrolu i~leri !talyaya aid bir mesele
dir. Bizim nazanm1zda Sovyetleri bir 
kenara b1rakmak veya italy.anlann is -
tedikleri hukuk miisavabru tammak 
kafi degildir. 

Bu gazete makalesine ~yle nihayet 
veriyor: 

italyan • Alman anla~maSI bilhassa 
Avrupamn diger k1smile sulh ve dost
luk iGinde ya~amaYI istihdaf eylemek
tedir. Herhalde Berlin ve Miinihte tet • 
kik olunacak i~ler aras1nda bu da mii -
him bir yer tutacakt1r. 

Manevra •aha•~naa 
Berlin 26 (A.A.) - Alman ordusunun 

yiiksek reisi Hitler, yanmda italyan 
Ba~vekili Mussolini oldugu halde bu 
sabah manevra sahasma gelmi~tir. Ta
rassut mevkiine muvasalatmda Mare • 
~al von Blomberg kendisine ingiliz ve 
Macar askeri heyetlerini takdim etmi~
tir. 

Fran•rz gazetelerinin miitalealarr 
Paris 26 (A.A.) - Frans1zlarla !ngi -

lizlerin Roma hiikumeti nezdinde yap
ml~ olduklar! te~ebbiis ve Mussolini ile 
Hitlerin miilakah, Paris gazet.elerinin 
bugiinkii miitalealarma zemin te§kil et
mektedir. 

Oeuvre gazetesi diyor ki: 
cCenevrede Avusturya meselesi hak

kmda elde edilen haberlerden anla~1l -
tirler.. d1jflna gore, Hitler, son zamanlarda bu 

Muharrir, FransiZ - Alman anla~ma - meseleyi kendi menfaatine olarak hal
Simn harbe mani olma~a kafi gelemi - letmi~tir. 
yecegini, ~iinkii bu anla~aya ra~men Bundan Almanyamn Avusturya me-
1914 te harbin ~1kmt~ oldugunu ve bu • selesine halledilm~ nazarile bakmakta 
na ancak Roovevelt'in mani olabilece - oldugu ve iddialar1m merkezl Avrupa-
gini kaydediyor ve diyor ki: mn ba~k:a memleketlerine te~mil et -

- Fakat Avrupayr kendi ba~ma bL • mekte bulundugu neticesi istihrac edi
rakmak fikri. Amerikan milletinde a - lebilir .• 
damakllh yerle~~tir. E~er Almanya Excelsior gazetesi diyor ki: 
vaziyeti anlamamakta 1srar ederse, 
\arb muhakkakhr. cBlondel'le ingram'm te~ebbiislerinin 

Mussolini"nin hareketi giiniine tesadi.if 
Alman • ltalvart anla,masmm etmesi, ingiltere ve Fransa hiikumet -

hedeli lerinin italyaya yapml§ olduklan da -
Berlin 26 (A.A.) - Alman istihbarat vetin Du9e ile Fiihrer arasmda faydah 

biirosu bildiriyor: noktai nazarlar teatis!ni i.imid etmekte 
Frankfurter Zeitung gazetesi, Musso- olduklar1m ispata kafi olmas1 liiz1m 

lini'nin Almanyayr ziyareti miinasebe - gelmektedir. Fransa ve ingiltere ile 
tile ~ag1daki makaleyi ne~ediyor: mevcud gerginligin izalesinden evvel 

1talyamn Mussolini taranndan AI - Mussolini miinferiden ve biraz da talib 
manyaya vuku bulacak ziyaretten ev • Slfatile Berline gitmektedir. 
vel garb devletlerile ve bilhassa Fransa Bugiin Fiihrer, Mussolini iizerinde 
Ue miizakerelere girismek lstedigi etra- tazyik !era etmek ve ona me~hur siyas! 
fmda yap1lan t~ebbiisler, !talyan me - mihverlerini muhafaza i9in baz1 ~artlafl 
hafilinde bir manevra olarak telakki zorla kabul ettirmek imkanlar~na faz
edilmektedir. Bu haberin kaynaii:t Ce - lasile malik bulunmaktad!T.> 
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Bir vapU!'da 

yang1n ~1kti 

93 yolcu ve tayfa 
gii~Iiikle kurtardd1 

Buenos Aires 26 (A.A.) - Pudeto 
admdaki Sili vapurunda bir infilak vukua 
gelmi1 ve arkasmdan bir yangm ~Ikml§· 
hr. 

93 yolcu ile geminin miirettebah San
talucia vapuru tarafmdan ahnarak Mol
lendo'ya gotiiriilmii1tiir. 

Pudeto'nun .mahvolmasmdan korkul -
maktadu. 

lzmit Akye§il talom1 mmtaka 
§ampiyonu oldu 

1zmit 26 (T elefonla) - Bugiin lz
mit Aky~il tak1mile Adapazan tak1m1 
lcarllla!hlar. Akye§il tak1m1 .Adapazar· 
II!an 2 • 1 yenerek mmtaka 1ampiyonu 
oldu. 

Konya ehli hayvan sergiai 
ac;Ild1 

Konya 26 (Hususl muhabirimizden)
l<onya ehli hayvan scrgisi, bugiin as -
keri hayvan hastanesinde merasimle a
~llmt~l!r. 

Kii~iik itilaf 

daimi konseyi 

Buq-iin toolanarak Maca
ristan i~ini ~orii~ecek 
Cenevre 26 (A.A.} - Kii~iik !tiiiifin 

Cenevredeki daimi konseyinin mutad 
i9tima1 pazartesi giinii akdedilecektir. 

Ruznamede mevcud olan ba~hca me
sele, hali haz~rda Kii9iik itilafla Maca
ristan arasmda cereyan etmekte olan 
miizakerelerdir. 

Windsor Dukii Pariate 
Paris 26 (A.A.) - Diik ve D~es de 

Windsor, saat 10,30 da Viyanadan bu
raya gelmi~lerdir. 

Kendilerini istasyonda sefir namma 
M. Dew, selamlaml~l!r. 

Diik ve Dii~esin refakatinde hi9 kim
se yoktu. 

Zab1ta, gazetecilerin Diik ve Dii§esin 
yanlarma yakla~alarma mani olmu~ . 
yalmz birka9 fotograf muhabirine mii
saade edilmi~tir. 

Yunan Krah Seliinikte 
Alina 26 (Hususi) - Kral Jorj, diin 

ak~am hususl bir trenle Selanige gide
rek sergiyi ziyaret etmi§ ve bu aqam 
Atinaya donm~tiir. 

lzmitte facia 

Bir a••k sevgilisile 
iivey kiZIDI oJdiirdii 

lzmit 26 (Telefonla) - Bugiin bu
rada bir cinayet olmu§, bir adam sevi1tigi 
kadtnla iivey kmnl oldiinnii,tiir. 

Ogrendigimize gore, Kadir ismindeki 
katil. bundan bir miiddet evvel N azmiye 
admda bir kadmla tanl§ml~ ve sevi!me
ge ba~laml~llf. Kadmm 14 ya,mdaki ki
ZI Behice, annesinin bu hareketlerine 
~ok i~erledigi i~in mani olmak istemi! ve 
nihayet diin, Kadir tabanca ile zavalh 

kiZI oldiirmii!tiir. htedigi cinayet yiiziin· 
den deliye donen Kadir, bir arahk ta • 
bancaSinl sevgili!ine ~evirmi1. onu da ol
diirdiikten sonra ka~mak istemi1tir. Ma
amafih Kadir cezaSim bulmu1, elinden 
dii~tn tabancanm patlamasile kendisi de 
yere canSiz serilmi1tir. T ahkikat devam 
etmektedir. 

Rusyada idam edilenler 
Moskova 26 (A.A.) - Siberie Sovie

tique gazetesi, 21 eylill tarihli niisha -
smda Servona ~ehrinde baZ! memurla
rm idama mahkftm edilmi~ olduklarlnl 
yazmaktad1r. 

Bu memurlar ittihaz etm~ olduklarl 
tedbirlerle kOyliilerin rejime kar~1 
memnuniyPtsizliklerini celbetm~ ol 
makla itham edilmektedirler. 

Kral F aruk ic;in yap1lan 
tezahiiratta 25 kiti oldii 

lskenderiye 26 (A.A.) - Seksen bin 
i~Ginio Kral F aruk lehinde tertib ettikleri 
bir tezahur esnasmda panik olmu1 ve 25 
ki~i olmii,tiir. 100 kadar da yarah vardu. 

Habetistanda ltalyanlar 
kii1cdan m1 gec;irilmit? 

Roma 26 (A.A.) - Makalledeki f. 
talyan garnizonunun Habe!ler tarafm • 
dan k1hcdan g~irildigine dair ecnebi 
memleketlerde ~1kan h~berlere, salahi -
yettar halyan mehafilinde esassiz naza
rile bablmaktad~r. 

Avrupanm bugiinkii 
kordiigiimii: ispanya! 

[Btlfmakalecien clevam) 

gelirse ~u veya bu sebeble vaki miidaha
lelerle lspanyada Avrupa harbi c;oktan 
~in ic;in ba~lami~ ve hala sinsi sinsi de
varn etmekte bulunuyor. Almanya 
ile ltalya lapanyadaki miidahalelerile 
F ranaayr ihata ve iakat etmek plant· 
nt takib ediyorlar. Bu biiyiik manev· 
ray1 kar11 tarafm gormedigini kim ve na
SI! idd.ia edebilir, hatta nas1l dii§iinebi· 
lir} 

Bu buyiik miicadelede o kadar dile 
dolanan Rusya birinci planda degil, ikin
ci plandad1r. ASII hedef F ransayt ihata 
ve iskat ederek bunuo 1>eticesinde 1ngil
tereyi solda sthra irca etrr.ektir. Bu bir 
Avrupa harbi degil, adeta bir dunya 
harbidir ki talihi F ransa topraklannda 
taayyiin eder. Eger fa§ist devletler harbi 
burada ve bOyle kazamrlarsa bir miid -
det ic;in diinyanm hegemonyaSini ele ala· 
bileceklerioi pek de hak5Iz olm1yarak dii
~iinebilirler. Goriiliiyor ki bunda ko • 
miinizm filan yoktur. Bu sadece diin • 
yarun yeniden taksimini istihdaf eden 
muazzam bir harekettir. Biitiin milletle
rin vicdam baz1 ak1llard>.n gtGebilen kav
ganm bu biiyiikliiiiu onunde irkiliyor. Bu 
o kadar biiyiik felaketli bir c;arp11mad~r 
ki Avrupa medeniyetinin bu delice ma
ceradan salim <;Ikamiyacagi muhakkak • 
ltr. 

Bu biiyiik kavganm plan! c;ok basil -
tir: Fransamn ihata ve !Skat!. Hem de 
iic; dort ay gibi k1sa bir zaman zarfmdn. 
Eiier F raosa bu kadar ima bir zamanda 
iskat olunmazsa o zaman iskat olunmak 
felaketi ba,kalarma t~ecciih edecektir. 
Plan basit olmakla benber hesab c;ok 
dardu. 1ngiltereyi dort elle F ransayt tut
maga sevkeden kuvvetli ,ebebi goruyor
sunuz. Eger Franco 1spanyas: F ransamn 
1skabnda kullamlacak yeni ve c;ok i1e ya· 
rar bir mesnedse bu hareket ayni zaman
da 1ngiltereyi de iskat etmi1 olur. 0 hal
cie tehlikeyi ka!l!lamah. l1te lspanyamn 
mbndaki Avrupa oyunu budur. Bu o 
kadar tehlikeli bir oyundur ki zaman 1a· 
man onun hakikat olmaSI ihtimalind-.n 
kendi miite~ebbisleri bile iirkiiyorlar de· 
mek caizdir. 

Belki sulhu bu korku muhafaza ede -
cek. <;:iinkii planm ters taraf1 da dogru
dur: Eger Rom a • Berlin mihveri Fran
say! iskat edemezse Londra • Paris mih
veri evvela ltalyayl c;ok kolay, sonra da 
Almanyayr zarzor, fakat behemehal is
kat edecektir. 

Avrupa medeniyetini yrkacak olan bu 
miitekabil iskat daiyelerini bir tarafa bt
rakarak sulhu bozulmaktan korumak n 
kurtannak ic;in her taraf akhn1 ba1ma al
mah, §U fspanyol kordiigiimii elbirligile 
c;oziilmelidir, 

YUNUS NADl 

Suriyenin dahili ve 
harici gaileleri nedir? 

Suriyenin koklii derdleri yetmiyormu~ 
defa da durub dururken biiyiik 

Kiirddag1 meselesi ~Ikb 

$am caddelerinde adun ba~mda, bu halde i~siz gii~siiz 
muztarib insanlara rast gelebilirsiniz 

gibi bu 
bir 

J 

Haleb - Eylul ko'ya Tiirk taraftandu der, dururlar, 
Son zamanlarda Suriye ~ok rahatSIZ • Bu hiicumun dogurdugu ~arplflll& sa• 

du. atlerle siirmii~ d.iger taraftan da olenler, 
Bilhassa frangm giinden giine du§ii~ii, yaralananlar olmu~tur. Ancak oliiler de, 

kah kalkm~r gibi bir hal alarak iimidler yarahlar da saklanmi§ oldugundan haki
verdikteo sonra tekrar yuvarlam~I, mii • ki miktar heniiz malum degildir. 
balagaSIZ her Suriyelinin kesesini, biit~e- Siydu Diko, evinin ic;ine kadar giren 
sini, hatta servetini sarsmakta, nihayet hasunlanm etraftan yeti§en avenesinin 
kii<;;iik esnafmdan biiyiik tacirine kadar yardunile piiskiirttiikten sonra Suriye 
hepsinin uykusunu ka<;1nnaktad~r. hiikiimetine rniiracaat ederek en biiyiik 

Bugiin Suriyede i1sizlik, paraSizhk, dii§mam Kiirddagl meb'usu Hiiseyin 
emniyetsizlik hiikiim siiriiyor. T asavvur Avninin ve kard~i Retid Agamn evinde 
ediniz ki, ben, Suriyeye geldigim zaman ic;tima ed.ilerek hamlanan bu biiyiik sui· 
yani ii~ ay evvel, bir Tiirk liraSI sabn a· kasd failleri meydana ~Ikanhp tecziye 
labilmek ~in 70 • 75 Suriye kuru§U ver- edilmezlerse hiikiirnete karp isyan ede • 
mek icab ederken bugiin ayni lirayr 11 0 rek bizzat ihkak1 hall:ka kallu~cagiru bil· 
Suriye kurutu vererek sahn alabiliyoruz. dirmi,tir. 

Bir pafGa para ah~eri~ioden anhyan• Suriye hiikiimeti bunun iizerine oraya 
lar, bu rakamlann ifade ettigi fecaati ~imali Suriye iandanna kumandanmm 
derhal kavnyabilirler. riyasetinde bir heyet gonderdi amma, 

Fa kat Suriyenin rahatS!Zhgi sa de para Siydu Diko'nun istedigi gibi -eskidenberi 
i1lerinin bozuklugundan degildir. himaye ettigi- hasnnlanm yakalamaga 

Suriye bir taraftan Hatay i1inde hi • te~biis etmedi Siiylend.igine gi;re bu 
zimle anla~mak cihetini ihtiyar etmek is- vaziyet kar!ISinda Siydu Diko'nun silaha 
ternediginden kendi kendine sebebsiz ye- sanlarak ayaklanmaSI pek yakmd1r ve 
re esash bir rahatSizhk ortaya c;1kannl~br. biiylece bu mmtaka"da da bir siirii Su • 

Ayni Suriyenin gene kom1usu, din • riyelinin hududumuza iltica edecekleri 
da§I ve uktaJI Sarki Erdiinle de araSI §iiphesiz say1lryor. 
haddinden fazla ac;1kbr. Goriiliiyor lei, zaten bir hayli rahat • 
0 kadar ac;Ikbr ki, $arki Erdiin veliah- SIZ bulunan kom1u Suriyenin derdleri a
di Emir Tala! karde,ile beraber birka~ z.alacag1na, yaz1k ki, artmaktad1r. 
giin i~in Suriyeyi ziyaret etmek istedigi Simdi, aurac1kta istiklaline kavuamak 
zaman Fransa; buyursun, rnisafirimiz • iizere bulunan bu kii~iik kom§unun ne • 
dir, dedigi halde, Suriye hiikumeti miis- den bOyle diirt bir taraftan c;e~d ~e1id ve 
lace! bir telgrafla bu ziyaretin ·timdilik· giinden giine yenileri tiireyen gailelerle 
kabul edilemiyecegini bildinni1tir. Bu muhat olduiiunu dii1iinelim. 
reddin hi~bir sebebi yoktur. Ye Suriye Bu hususta kendilisimden bir1ey soy • 
gazetelerinin bile haberdar olmad1klan lemektense, i1leri yall:mdan takib eden 
bu hakikate ben c;ok yakmdan vak1hm. ahvale vak1f Suriyelilerin fikir ve miita· 

Kom~ularile bu halde bulunan Suriye- lealanndan hir hulasa ~1karmag1 tercih e
nin dahilde de rahat bir halde olmad1 - diyorum. 
g1 gi;riiluyor. Onlar ~yle diyorlar: 

Cebeli Diiruzda siikiin yoktur. Atras- «- Suriyenin dahili derdleri, yani 
lar $ami bir tiirlu tammak istemiyorlar. Cebeli Duruz, Cezire ve en son Kiirdda· 
Ye Sam bir tiirlii bun lara kendini tam • g1 gaileleri hep F ranSizlann eseridir. 
tam1yor. Heyetler gidip geliyorlar, mii • Son defa Suriye hiikiimetile bir mua
z.akereler oluyor amma netice gene bo1 hede akdederek Suriyenin istiklalini ta
<;Iklyor. my an F ransa, nedense bu karanndan 

Cezirede ise hala kazan kaymyor. caym~ gi;riiniiyor. <;:iinkii bu muahede 
Cezire k1yamciian Suriye hiikiimetile an- bin dereden su getirilerek hala Fransa 

HEM NALINA 
MIHINA 

Korkunc vesikalar 
(R\ iin, tarih ogretmenlerile hera• 
lb:Q her, Dolmabahc;e sarayrndaki 

Tarih sergisini, bir defa daha 
gezdim. Tiirk miine'VVerleri bu sergiyi, 

bir iki de fa degil; on defa gezseler ye • 
ridir. <;:iinkii, insanhgm ve Turkliigiin 
tarihi, ink1lab tarihi bakimlanndan, ser
ginin c;ok biiyiik bir terbiyevi kiymeti 
vardu. 

Diin, serginin koynuna Siki!bnlmi§ o• 
Ian amlar arasmda yapbg1m gezintide, 
bir tak1m korkunc vesikalar gordiim. l1te 
bu miithi1 vesikalardan baz1lan: 

Zey_qid miislim, gayrimiislimlere mah· 
sus 1ebke (Iapka) yi b(l§ma vaze_qlese, 
Zeyyide tecdidi iman vo nikCih lazun o· 
lur mu.J 

Elcevab: Olur, 

Zeyyid, kenduye namahrem olcm nis
uan ile ekseri evkatta sohbet ider olsa 
Zeyyid tazir olunup ::ecir ve menolun ~ 
mak laztm olur mu ~ 

Elcevab: Olur. 

Zeyyid miislimin, iman ve sair ::b-u1i 
olan hayvan suretlerini alakiillihal tawirl 
§er' an haram olur mu l 

Elcevab: Olur. 
Bu surette suri mezkurenin lrane ~ 

sair mevazide ittihazi talrrimen mekruh o• 
lur mu~ 

Elcevab: 0/ur. 

Ekalli mliddet hamr1 alti ay olup ek
seri miiddeti iki &ene olur mul 

Elcevab: Olur, 

26 Muharrem 340 ta Fetva Emlnln· 
den miisliiman kadmlannm hastabaluc•hlt 
edip edemiyeceklerini sormu,lar. 0 da §U 

cevab1 veriyon 

H cuta ricali ecrrebiye baktCiltgmtla fa• 
ifei nisamn istihdamlan tTIUI}aftkt ~tr'i ali 
degildir. 

9 Safer 1340 ta gene F etvaemininden 
lavanta ve kolonya siinnenin muvaf1h 
§er'i ali olup olmadli!mi sonnu1lar ve JU 
cevah1 alml§lar: 

Bunlar necaseti galizadan olmakla 
cevaz1 salata miinafi miktarda musallinin 
gerek viicud ve libasmda, gerek nam<U; 
kiidrg• mahalde bulunursa bu halde kt
lman nam.azlann 10r'an iadesi laztmdtr. 

Hicri talcvimin 1356 ytlmda olduiiu • 
muza gore, 1340 senesinde yani 16 sene 
evvel verilmia olan bu fetvalar, 1921 se
nesine, yani memleketin bir hayat ve me· 
mat miicadelesine ablm11 oldugu bir za· 
mana tesadiif eder. 

Miitareke yrllanmn o feci giinlerinde 
lavanta ve lcolonyanm «necaseti galiza» 
oldugunu iddia ederek bunlan siinneoin 
haram oldugunu soyliven 0 miiteasSib 
zihniyet, dinle diinyayt birbirine kanjb -
ran saltanat devirlerinin geriliiii kar§ISID • 
da insanm tuyleri iirperiyor. 

Hele, dogunna miiddetini en az alb 
ay, en c;ok iki yrl olmak iizere tayine kal· 
k1§man1n tahtmda miistetir kepazelik de 
bu fetvalann mahiyetini ispata lcifayet 
eder. 

la1mak istemed.iklerini bar bar bagmyor· parlamentosundao g~memi,, tasdik edil- ,_.,_,_,.,_,__....,=====..--.....,,_= 
lar ve memleketlerinde ya F ranSIZ man - memi1tir. Bu sebebledir ki g~eo sene bu 
dasimn ipkasm1, yahud Hatay gibi mus- muahedenin imza giiniinii biitiin Suriye
takil bir idare istiyorlar ve her iki tarafi de buyiik merasimle tes'id ettigimiz ve 
da tehdid ic;in hala, ikide birde Turk milli en biiyiik bayram sayd1gim1z halde, 
bayrag1n1 ~ekiyoruz, diyorlar. Fran sa bu sene ayni giinii unutmua goriinduk. 
maodas1 uriyeden ~ekildikten so ora kii- ve hie; bir1ey yapmad1k. hte F ransa bi
c;iiciik Cezirede F ransamn kalmaSI mii1- ze bu oyunu oynam1~br. 
kiil olduguna gore, Cezireliler istiklal isti- Simdi bir yandan F rans1z matbuab bu 
yorlar demektir. Suriyenin ise bOyle bir- muahedeoin tekrar gi;zden gtGiri1mesi, 
§eye asia raz1 olm1yacag1 soyleniyor ve baz1 noktalarmm tadil edilmesi fikrini 
( oraya istiklal ver, buraya istiklal ver, ortaya atarken bir yandan da Suriyedeki 
e, sonra bize ne kalacak ?» deniyor. F ran01z memurlan yeni dahili gaileler 

Cezireden gelen iki Halebli tamnm1~ ~1kanyorlar, biiylece Suriyenin daha is • 
tacir gec;en gun ~>rna ~yle diyorlard1: tiklal arifesinde bir hiikiimet kurmak li -

«- F ransiZ memurlanmn, bilmem yakat ve kudretinden mahrum oldugunu 
nerede halktan topladiklan silahlan gostennek istiyorlar.» 
kendi otomobilleri i~inde Cezireye geti • Onlara soruyorum: 
rerek koylerde Suriyeyi istemediklerini «- Peki Fransamn bir hayli dii§une
siiyliyen koylulere satbklanm gozleri • rek -fakat nihayet goniil nzasile- sizinle 
mizle gordiik.» akdettigi muahededen vazgtGmesinin se-

Bu, dogru mudur, yalan m1d1r bilmem bebi ne olabilir?» 
amma, Cezirede halkm miiternadiyen si- Su cevab1 veriyorlar: 
lahlandmld,gmi ve Suriye hiikiimetinin «- Bunun ~yiiziinii dogru diiriist bi
buna seyirci kalmaktan batka bir1ey ya- lebilmek hayli mii1kiildur. Ancak biz, 
pamad!giDI biliyorum. F ramamn Suriyedeki baz1 gayretke1 

Simdi, biitiin bu derdler yetmiyormu~ miistemleke memurlannm yanh1 ihbarat 
gibi bu defa da durup dururken bir ve telkinatma aldand1g,m zannediyoruz. 
Kiirddagl meselesi ~1kh. Hududumuz Bu hususta kii<;;iik bir misal verebiliriz: 
iizerindeki Kiirddagmm Suriyeye tabi Mesela filan yerdeki bir FranSIZ istihba -
<;:atalkuyu kariyesinde g~en pazartesi rat z.abiti orada hem Suriye f~kalade 
gecesi miihim a1iret reislerinden Siydu komiserinin bir miimessilidir, ki bu SLfatla 
Diko'nun evine muhalifleri tarafmdan her i~t kan11r, hem de askeri kuvvetin 
miiseltah bir akm yapiidi. kumandamdu. Y ani amiri mutlaktn. Bu 

Bu mmtakada eskidenberi halk, daha adam yerine gore bir miilazimdir, bir 
dogrusu hallun tabi oldugu riiesa, hiikii- yiizba11d1r, bir binba!!d!f veya daha bii
met taraftan ve aleyhtan diye ikiye ay • yiik riitbede bir zatbr. Suriyenin bir kO
nlml! bul-unuyor. Bu defa hiicum eden - ~esinde sessiz sadas1z bir kasabada, ya • 
ler hiikiimet taraftarland~r. Hucuma hud bir aehirde oturan bir amiri mutlak 
maruz kalan Siydu Diko da hiikumet a- olan bu z.at bir kere fevkalade ucuzluk 
leyhtand!f. Suriyeliler ise bu Siydu Di· hasebile iic; b~ lira ile miikemmelen ge • 

c;ioir gider. Sonra da memleketinde aldi
gi ayhgm ilci mislini ahr. Daha sonra da 
~ilh~ssa ~u nokta c;ok miihimdir- ~rk 
adeh V09h1le kend.isine sagdan soldan, 
fakat miitemadiyen bir siirii hediye ya • 
gar. Biz buralardan aynlnken memleke
~~e bir, iki, hatta iit,; vagon (hediye) gO
turen FranSiz memurlan biliriz ve biz, 
gene buraya on paranz gelip de ill; b0~ 
sene kald1ktan sonra bankada yaman bir 
serve! biriktirmi1 miistemleke memurlan 
tanmz. 1,te ekserisi buraya zengin ol • 
mak i~in gelmi~ bu giic;iik miistemleke 
memurlan Suriyeden F ransiZ mandasmm 
kalkmaSim bir tiirlu istemezler. 

N ekadar dii§iinseniz, nekadar ara1 • 
tmaniZ ba,ka bir sebeb bulamazsmiz, 
hatta rnuhim mevkiler i1<ga! eden F ranSIZ 
ricalinden bir kiSml da bu ahvale yakm • 
dan vaklftnlar.» diyorlar ve ilave ediyor· 
lar: 

«- F ransa, ~imdi her taraftan gaile
ler c;1kar~rak halbn itimadmi kazanm11 
olan Sunye Yatani kiitlesini (i§te tapti• 
giDIZ kiitlei Yataniye bu memleketi boyle 
karmakan~1k bir hale getirdi, idare ede • 
medi, i1leri yuziine goziine bula§hrdi.) 
diyerek halkm goziinden ve nihayet 
mevkiinden dii§iirmek istiyor. Onlar dii • 
1iince yerlerine gelecek alan kendi StG
meleri hiikumet ise Fransanm muahedede 
teklif edecegi tadilab ve daha kimbilir 
neleri ses c;1kannadan ve memnuniyetle 
kabul edecektir. hte vaziyet bundan iba· 
rettir.» 

Eiier bu umuml kanaat dogru ise, 
kom1u Suriye tahminimizden de fazl• 
rahatSiz bulunuyor demektir. 

KANDEMIR 
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Merclivenden «•klyordum; birisi «ol- yer alacak, kitabc1 diikkanlannm onun-

dii !..» haberini verdi. den ge«enlerin gozlerine ili1ip dimagla -
Zaten kac; giindiir bu ugursuz habe - nna intikal edecek, iizermde la!Idigi mu

rin, yava1 yava1 yakla1hgmi hissediyor harririnin adm1 ya§atacalr.h. 
ve naSI! olsa, IU kap1nm iiniinde onunla Y anlba!Imda, aglar gibi bir ses i1it -
hr!Ila,acagiml biliyordum. F akat, iize- tim: <<Bana bir niisha vermegi vadetmi1· 
rimde, gene hie; beklemedigim bir darbe ti ... » diyordu. Ba!IIDI c;evirdim, albn 
tesiri yapt1. Yiiregim yeisle dolu, du - ~erc;eveli gozliik camlanmn arkasmdan 
daklanm titriyerek, bu miitevaz1 muhar- bakan bir c;ift atina gozle karttlathm. 
rir evine girdim. Bu, kitab merakhsmm gozleriydi. 

Evin biiyiik bir k•smm1 i1ga[ eden c;a- Bir kitab inti1ar ettigini haber ahr al-
h!ma odasmda, ufak bir demir karyola- maz, hpk1 kendisine benziyen c;ekingen 
da uzanm~. yahyordu. Ozeri kitab YI _ ve muannid bir kap1 tiklrhsile odan1za 
gmlarile dolu mua51 , sahifenin ortasmda, girer; miitebessim, iki biikliim, etrafmiz
yanda kalm11 yaz151, hokkamn ic;inde unu- da dolA!IT, size «muhterem iistad» diye 
tulmu1 kalemi, oliimiin nekadar ani geldi- hitab eder ve son <;Ikan eserinizden bir 
gini gosteriyordu. Karyolanm arka tara- niisha koparmadan yakamz1 b~rakmaz. 
fmda, kapag1 a<;Ik, ~i yazih kigidlarla fstedigi, daima en son c;·kan eserinizdir. 
dolu, biiyiik bir dolab vardi. Her taraf <;unkii ondan evvelkilerin hepsi kendisin
kitabla doluydu: Raflarda, iskemlelerin cie mevcuddur. fstegini reddetmege de 
iistiinde, yaZI masasmm iistiinde, yerde, imkan bulamazsm•z. Zamanmi oyle in
her ko1e bucakta Y•i!In yigm kitab. 0, tihab eder ve sizi oyle mes'ud bir ammz
masasmm ba,mda, yazi yazmakla me$gu1 da yakalar ki, matbaadan heniiz gelmit 
olurk.en, bu karmakan!IK manzara hoi& cildlerden birini, ilk sahifesini imzahya
gicliyor, hayatm ve sayin timsali gibi go- rak ona ithaf etrnekten ba1ka c;are bu -

Jam&ZSIDIZ, 
riiniiyordu. F akat bu olii odasmda, ayni 

Ne soguk muamele, ne yagmur, ne 
manzara, kasvetli idi. Biitiin bu uvall1 kar, ne mesafe, hi~ir §ey onu iirkiitrnez. 
kitablar, buradan gitmege, tesadiifiin ken- Sabahtan ak~&ma kadar Jr.ap1 kapi dola
dilerine hazuladiiiJ yerlere dag1lmaga, I"· koltuklan daima kitabla doludur. Ve 
mezad yerinde •ahlop ~ahaf diikkinla - hayatlm, hic;bir it gormeden se«iren bu 
nnd., yaymac1 '' flanuda, sahifeleri riiz- adam, kiitiibhanesini hie; para vermeden 
garJa U<;U$8 U<;U!A bekJemege haziT[&n " doldurmanm koJaymi ooy[ece bu!rnU§ • 
m~t gibi goriiniiyorlard1. tur. 

Yatagmda onu alnmdan opmii1. a • Kitab istemek ic;in oliiniin ba1ucuna 
yakta duruyor, bu ta1 gibi ai!;Ir ve soguk kadar gelmegi goze aldigma baklhrsa, bu 
alnm temasile §a1km, bekliyor, bak1yor· adamdaki kitab ihtirasmm c;ok biiyiik ol
dum. Birdenbire kap1 ac;Ild1. keriye, ne- dugu anl&!Ihyordu. Can.m sibldt. Sa • 
fes nefese bir matbaa ~ITagi girdi, ku- bmtzhkla: 
cagmda I&!Id!iit kitab destesini masanm - Bir niisha aim, gidin, dedim. 
iizerine bua!tarak: Elini uzath, bir nii•ha ald1, ald1 degil, 

- Kitabct Bachelin' den getirdim, ad eta yuttu. Ye bu niishaYI cebine iyice 
dedi. yerlettirdikten sonra, orada bmiidama-

Sonra, birdenbire gozii yataiia iii1ti; dan durdu. Batmi yana egmif, miiteessir 
geriledi, kasketini c;tltardi, sessizce ~;ekil- bir eda ile, giizliiklerinin cam1m siliyor • 
di. du. Acaba ne bekliyordu? Belki de, ml 

Bir ay geciktikten ve hasta}'l sabtr!lz· kitab almak ic;in gelrni§ goriinmek istemi
hk i<;inde uzun uzun beklettikten sonra yor, birdenbire ~;ekilip gitrnege sunhyor
olumiine yeti,en bu lcitablarda korkunc du. 
bir istihza vard1. Zavalh dostum 1 Bu ki- Dikkat ettim ve nic;in gitrnedigini an-
tablar onun en fazla ehernmiyet vercligi ladun. 
son eseriydi. Y an ac;•k duran kitab paketinin ic;in· 

Hummamn tesirile titremege ba,hyan deki liiks niishalar giiziine ilitmi§ti. $im
elleri, provalan ne biiyiik bir itina ile di, biitiin zihnini oraya verm~, miitees • 
tashih etrnilti 1 1Ik niishayi eline almak sir duruJuna ragmen, biitiin mevcudiye • 
i~in ne biiyiik bir sabtmzhk gosteriyor • tile oraya takiimii kalmi§tl. 
du! Son giinlerinde, ar!Ik konu!armya • B•n d•. adeta teessilriimil unutmu! • 
cak bir hale geldigi zaman, gozlerini ka • tum. Ya1h gozlerimle onun hareketlerini 
ptya diker, uzun uzun beklercli. Eger takib ediyor, oliiniin hatucunda oynanan 
matbaacilar, miirettibler, makinistler, bir bu komediyi seyrediyordum. 
ki1inin eseri i<;in c;al~an biitiin bu ka • Kitab merakhSI, yava1 yava§, belli be
labahk, o sab1mzhkla bekliyen gozleri lirsiz adimlarla masaya dogru yaklatl • 
gorselerdi, eller daha c;abuk i1Ier, harfler yordu. Eli, gUy& tesadiifen, kitablardan 
sahiflere daha siiratle yerie1tirilir, sahife- birine degdi. Kitab1 ald1; evirdi, c;evirdi, 
ler daha siiratle lcitab haline gelir ve iii- ac;h, sahifelerini kan§hrr:h. Y ava1 yava1 
mek iizere bulunan muharrire, yava1 ya· giizleri parhyor, yanaklan pembele,iyor
val karard1gmi, siindiigiinii, kayboldugu. du .. Nihayet day&n&l1l&dl, kitab1 kapad1, 

cehme yerle§tirdi ve bana donerek, hafif 
nu hissettigi zekasmm eserini, heniiz rna· sesle: 
kineden <;Ikrn11 parlak sahifeler halinde 
bir giin evvel vermege <;alttihrdt. 

Eoerinin ilk niisha!lnl ao;mak, onu, di
rnagmm miiphem, az~ok silik kayna!ffia· 
St i.;inde degil, sahifenin beyaz yiiziinde 
tesbit edilmi1 giirmek bir muharrir i<;in, 
doyulmaz bir zevktir. 

Zavalh dostum, son eserinin bu zevki
ni tadamam~h. Onun cans1z, yastlga 
yaslanml§ haJIDI ve yanmda, biraz sonra 
kitabc1 camekanlanna dizilecek olan 
yepyeni kitab1 gordiik~e teessiiriim arh • 

- Bunu Mosyii de Sainte • Beuve 
i<;in ahyorum, dedi. 

Sonra, kitab1 elinden aluun korkusile, 
ve belki de onu hakikaten adm1 soyledigi 
kimseye verece(iine beni inand1rmak ic;in, 
sesine ciddi bir ahenk vererek, tasvire 
s1gmaz bir eda ile 1u siizii ilave etti: 

- FranSiz Akademisi aza1mdanl .. 
Ye iki cebinde iki kitab, c;ekildi gitti. 

~ev!ren: 

HAMDI VAROGLU 

yordu. Biitiin ruh ve cisim muammaSI, --------------
ERTUC:RUL SAD! TEK §U manzaramn i.;ine Stb~I§ gibiydi. Bu 

kaskah viicud, ehediyen unutulmak ii • 
zere l<>praga gomiiliirken, ondan <;Ikan 
§U eser, gozle goriiniir, elle tutulur, canh 
vc belki olmez bir ruh gibi caddelerin gii
rultiisiine kan,acak, giindelik hayatta 

Bu gece 
(BEBEK) bah9esinde 

Yarm gece 
(SUAD1YE) plajmda 

(Donanma Gecesi) 

Ruh o~aytcl. musiki ve giizel ~arkzlar merakldan 

BU AKSAM 
J 

S 0 MER 
SiNEMASINDA 

Diipyamn en iyi ~antorii ve 
•MARiNELLA• y1 yaratan 

TiNO ROSSi'yi 
En son zaferi clan 

KiTARALAR 
CAT .. ARKEN 

Cazib ve 2 saatlik a~k ve musiki fil
minde candan alki~hyacaklard.Ir. 

t.: UM.I:l UlU ]( 1'.'1' 

Bir Bulgar 
•• mecmuasma gore ... 

Tiirkiyede yeni 
kuvvetleri 

hava 
halk ve 

durmadan cah"1yormu~ 
Avrupa ordulannda Cihan Harbin· 

den sonra hergiin goriilen kuvvetlenme 
gayreti etrafmda Bulgar Harbiye Neza
retinin c;1karmakta oldugu N arodna adh 
mecmuada bir yaz1 inti1ar etrni1tir. Tiir
kiyenin 3 Yiihk bir planla hava kuvvet
lerini fevkalade bir surette takviye etmek 
ic;in iddiah .;ah,malanm kaydeden mec
mua diyor ki: 

«- Tiirkler, 1imdi de 40 aded «Ser
versky» P. I 8 tahrib edici tayyare al
mak arzusundad1rlar. (Belki de arhk al
mi!lardiT.) Bunlarm motorleri «Rayt -
Sikdan» diT ve bin beygir kuvvetinde o
lup saatte 480 kilometre katetlnektedir.» 

Makale sahibi, bu k .. a izahattan son· 
ra memleketimizdeki havac1hk faaliyeti· 
ne de temas etrniJ, 1unlan yazm11hr: 

«- Tiirklerin 1imdi satin aldiklan tay
yareler, ilk mada bulunan en yeni ve en 
modern bombardunan tayyareleridir. 

Tiirkiyedeki tayyare kuliiblerinio hum
mah ~ah§malan, hergiin yeoi yeni tayya
re alanlarmm meydana getirilmesi ve ni
hayet kadm ve erkek pilotlar yeti1tirmek 
hususunda sarfedilen gayret, Tiirkiyede 
hava kuvvetlerinin .;ok siiratli bir surette 
inki,afini haznhyacak olan programm 
sistemli ve verimli faaliyetleridir.» 

Bunlardan maada, Tiirkiye hiikGme
tinin hava kuvvetleri i.;in miihim mik -
tarda bir tahsisat ayiTdigini da kaydet • 
mek Iii.z,md~r. 

isvec yeni bir artist yeti§tirdi 
Zarah Leander bir Garbo olmak iddiasmda 

degilse de, gittik~e yiikselmek iddiasmdad1r 
Ge«en sene memleketimizde bir fihm j 

giisterildi. Adt «Dans Devam Ediyor!» 
du. Baz1lan kordelay1 pek iyi bulmad1 -
Jar. (:iinkii Amerikan reviilerine byas 
edilince pek fakirane birseydi. Fa kat 
i~inde oymyan kadm, Zarah Leander 
derhal gozii c;ekiverdi. Yiizii enteres
san, hareketleri san' atkarane ve rna hi -
raneydi. Ruhunda biiyiik bir istidadm 
sakh oldugu muhakkaktl. Nitekim AI -
manlar)n Ufa Filim 1irketi de ayni mn 
ke§fetmi1 olacak ki Zarah'y1 derhal an -
gaje etmekte gecikmedi ve kendisioe bir
<;ok filimler ~evirtmek i~m tertibat alma
i!• ba,Iadi. Bu kadm da Greta Garbo gi
bi lsve«liydi. <;ocuklugunu ve gencligmi 
esmer renkli goklerin alaca karanhibnda, 
1airane fjordlann riiyah ktnarlannda ge
~irmi,ti. llk muvatfakiyetlerini memleke
tinin sahnelerinde idrak •tmi1, fakat bey Zarah Leander 

nelmilel sahada hakim olabilmesi I<;m t:ndaki kudretine ragmen c;ok miitevaz1 
kendisine daha geni1 bir san' at a lam Ia - bir insandiT. Bugiin, bir Garbo olmak 
Z!m oldugunu idrak ederek Almanyaya 
gelmi§ti. Orada .;evirdigi ilk filmi yuka
r.da bahsettigimiz «Dans Devam Edi -
yor!» oldu. fkincisi «Yeni Sahillere 
Dogru I» dur. Bir ii<;iinciisii de yakmda 

iddias1oda degildir. Fa kat !uras1 muhak
kak ki her yeni filminde san'at merdive • 
ninde bir basamak daha yiibeliyor. Bir 

vakitler yalmz vatam lsve~te mahsur kal-

b;tmek iizere olan «Habanara» d1r ki d11 IDI§ olan 1ohreti gitgide diinyanm her ta-

sahneleri Atlas Okyanusundaki adalann 
b'rinde c;evrilmektedir. 

Zarah Leander, giizelligine ve san' a-

rafma yay1hyor ve Zarah bir~ok yildiz· 
lar gibi beynelmilel olmaom arifesinde -
dir! 

1935 yiimdan bugiint kadar hava r--------a=-.:-----: •• ~k:--•• -s-a_t_l_r_l_a _____ ) 
kuvvetleri i~in ortaya konulao tahsisat \._ I r 
ii<; milyon levadn ki, bu para, Tiirkiye "--------------------------------' 
hava kuvvetinin siiratli bir tempo ile in
ki§afini temin etrnege kiifidir, Tallulah Bankhead evlendi 

Halkm, hiikumet tarafmdan c;izilen 
plana kar~1 ~ok biiyiik bir merbutiyet ve 
fedakarhk giistermesi miistakbel Tiirk 
havaCI!Igi hakkmda bize ac;•k bir fikir 
verebilir.» 

Sinemacthk diinyasmm iki parlak y1ldiZI: 

J 0 AN CRAVFORD 

CLARK GABLE 

r 

Nefis ve miikemmel bir ~aheserde tekrar bulu~tular 

0 N u 

SAMPANYA • VALSi 
Frans1zca ~5zlii ~ahane bir film. 

Ba~ rolde: New-York Opera Metropolitan tiyatrosundan 

GLADYS SWARTHOUT 
Pek yakmda S A R A Y sinemasmda 

JOHNY WA YNE'nin iLK 25 KISIMLIK 

FiLMi TEKMiLi BiRDEN 

KORSANLAR TRENi 
Biiyiik modern vasttalardan istifade eden haydud ~ctcleri kar§I ka~tya, 

~imdiye kadar benzeri ~evrilmemi~ miithi~ filim. 

Bugiin ALKAZAR 
Sinemas1nda ba§hyor 

1Iaveten: EKLER JURNAL son diinya havadisleri. 

' Bu ak§am S A K A R Y A Sinemasi '* 
RIC A EDERiZ • • Unutulmaz 

yJidiZ MADY CHRiSTiANS ~!\:~b~::.:~::::,:':::.:';~~~- FRANC'1S FARMER I 
kalm1yaeak yud1z 

5 DAKIKANIZI AYIRARAK ME$'UM 
:.'_-_A_L_E_M_ g~Z ~j=~~ASINI :) PRENSES BIBEsco. s. mmm ~.~ ~.~ ~~m:::::::::;::·b::~::::: 

I IIAveten : PARAMOUNT JURNAL Nyon konferans1 ve ( 3 DAKIKA ) ,ayan1 
Her $ey, Her Yer Modernize Edilmittir. --•Ill----·---- hayret ogretici bir film. Telefon : 41341 

27 I:;y lUI l9J7 

.RA·DVO 
( Rn 3 ksamki orogram ) 

isTANBUL: 
12,30 pllkla Tili1It muslklst - 12.50 hava

dls • 13.05 muhtellf plak n~rlyat.I - 14,00 
SON - 18,30 pHi.kla dans mu.slklsl • 19,00 
radyofonlk komedl. Aractakl Kel Horoz ve 
Unuttum • 20,00 Necml ve arkadllflari ta· 
rafmdan Ttirk muslklsl ve halk oarki!arl· 
20,30 Orner Rlza tarafmdan arabca roy • 
lev - 20,45 Miizeyyen ve arkadaJ)lan tara • 
findan TUrk mu.slkW ve halk ~ar-kJlan, 
(Saat ayarl) - 21,15 ORKESTRA • 22,15 
Ajans ve Borsa haberlerl ve ertesl giiniin 
program• - 22,30 plyano solo: Ferdl Von 
Statser tarafmdan - 23,00 SON. 

VIYANA: 
18,05 kan1Ik yaym - 18,45 l;!ARKILAR • 

19 kar111k yaym - 21,45 MUSiKILI PIYEB• 
22,25 hlkayeler • 22,45 MACAR flARKILA· 
RI - 23,15 haberler, hava - 23,25 DANS 
MUSiKISI - 23,50 konu.5ma, haberler • 24,05 
DANS MUSIKIS!. 

BERLiN: 
17,35 AQIK HAVA KONSERi • 18,35 rO • 

portal, gramo!on, gilniln aklslerl • 20,20 
ODA 1\WSIKISI - 21,05 ho.berler, Mlinlh"ten 
nakil - 22,05 MUSIKI - 23,05 havo., haber· 
ler, spor - 23,35 DANS HAVALARl ve EG• 
LENCELI MUSIKI. 

PE§TE: 
18.50 konferans - 19,20 CAZBAND TA • 

KIMI - 20 Japon hlkayelerl - 20,30 PIYA· 
NO KONSERI • 21,05 kon!eran.s • 21,35 
KITARA KONSERI • 22,40 ho.berler, ho. • 
va - 23 05 DANS MUSiKisi, gramo!on, ha• 
berler : 24,10 QINOENE MUSIKiSi • 1,10 
haberler. 

BUKRE:;l: 
19,05 ORKESTRA KONSERi - 20,30 kon• 

ferans, gramoton, konu.,ma - 21,35 MU • 
SiKi:, ~AN KONSERi: • 22,35 hava, haber· 
ler, spor - 22,50 MUSIKI • 23,50 haberler. 

BELORAD: 
18,05 kon!erans, halk melodllerl, gramo

fon • 19,25 KONSER - 20,30 ulu.sal yaym • 
21,05 OPERA YAYINI. 

LONDRA: 
19,05 ORKESTRA KONSERi, ~;!AN VE 

PIYANO. 20,35 haberler, hava, spor- 21,05 
PIYANO ILE EI:'6LENCE • 21.25 AQIK HA· 
VA KONSERi - 22,30 kJraat, Org koruerl, 
krraat - 23,30 DANS ORKESTRABI • 24,35 
haberler, hava, gramofon. 

PARis [P,T.T.): 
18,20 gramo!on, konu~malar, MllCIU' ear• 

k1lan • !9,20 Pi:YANO MUUSiKisi • 19.35 
gramofon, kon111ma - 20,25 KONSEI!. • 
20,35 plyes, haberler, gramofon, hava. 

ROMA: 
18,20 KARI~IK KONSER • 18,55 kari • 

~1k yaym • 22,05 SENFONiK KONSER • 
23,20 kar11Ik program • 23,50 DANS MU • 
siKisi. 

lzmitte imar faaliyeti 
!zmit (Hususi) - !zmitin pek siiniik 

ve harab bir semti olan sahil boyu, mi
mar Yanse,n plamna gore degerli bir 
mevki olmaktad1r. Burada. Halkevi, ge
ni§ agachkh caddeler, ko§kler ve bii • 
yiik bir park yapllacak, sinema ve ti • 
yatro binalan yiikselecektir. Ancak her 
§eyden evvel, burada bir nhhm yaptl
masi Iazim gelmektedir. Bu vaziyeti 
dikkate alan Belediyemiz, Ankara, ls
tanbul Vilayeti ve Gilzel San'atlar Aka
demisile temas ederek, bu i§te ehliyetl 
olanlarm kendilerine tavsiye edilme -
sini rica etmi~tir. 
~imdi. !zmitin bu siiniik ve metrOk 

sahili, ba§tanba~a doldurulmaktadtr. 
Doldurulacak klSim bir kilometre ka • 
dardtr. Bunlar, ii~ k1sma aynlmi§hr. Bi· 
rinci ktstm in~aah yaptlmaktad•r. Bii -
yiik bir vesaitsizlik ve yokluk i~inde ~a
h§an izmit Belediyesi, bu muazzam i§te 
de muvaffak olacakhr. 

fptidai vesaitle ba§lamlan i§, kendi· 
lerine ucuz bir nisbete mal olmaktad1r. 
Ta§lar, Herekeden getirilmektedir. Es
ki mezarhklardan artakalmt§ olan bii • 
yiik ta§lardan da istifade edilmektedir . 
R1ht1m en k1sa bir zaman zarfmda ik
mal edilecektir. ln§aat bittikten sonra, 
burada bir plan ~izilecek, ve bu plAna 
gore, lzmit, bol I§Ikh mamur bir belde 
olacakhr. 

Mev lid 
Te§rinievvelin ikinci cumartesi giinii 

ikindi namazm1 miiteak•b Ni>;ant&§ID • 
da Te§vikiye camisindc sab1k Dariil • 
fiiniin miiderrislerinden Nam1k Kemal 
zade Ali Ekrem Bulaymn ruhuna ithaf 
edilmek iizere Bay Haf•z Kemal tara • 
fmdan Mevlidi Nebev! okunacakhr. 
Dostlanmn ve talebesinin te§rifleri. 

Celile Ekrem Bulaytr 

SARKI 
Sinemasmda (Eski Ekler) 

Bugiindet: itibaren biiyiik program 
FREDERIC MARCH 

ve KATERiNE HEPBURN 

KRALi<;E 
M E R i 

FranSI7.Ca sozlii a~k dram! 
JAMES GAGNEY • MARGARiTE 
LiNSAY - LiLt DAMiTA ve Rt· 
CARDO CORTEZ gibi en biiyiik 

artistlerin temsilleri 

A.MERiKA. iiiTiL1Ll 
Frans1zca siizlii miithi~ macera 

ve entrika filmi. 
En az iicretle 

En biiyiik tema~a 
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Cekoslovakyamn en buyuk adam1 
Miiteveffa Masaryk <;ek
oslovakyayt nastl kurdu? 
Biitiin omrii memleketinin istiklalini temin i~in 

miicadele ile ge~en bu k1ymetli devlet adamma, 
her i~inde refikas1 kuvvet vermi~tir 

Uzun 
bettigi 
Biiyiik 

y1llar, kay 
istiklalini, 
Harbden 

&onra istirdad eden 
ve bugiin <;:ekoslo • 
Vakya Cumhuriyeti 
adile, orta Avrupa
da ehemmiyetli bir 
liyasi mevcudiyet a
lan eski Bohemya 
Kralltgt tarihinde, 
biiyiik devlet ve si
yaset adamlanndan 
ba1ka, memleketin 
manevi yiikseli,inde 
tniihim hisseleri olan 
biiyiik vatanseverle
rin de isimleri okun· 
tnaktadtr. 

Constance'ta a -
te1e yakthp kulleri 
Rhin nehrine ahlan 
rniiceddid J e a n 
1-ius; Bohemya, is . 1\liiteveffa M. Masayrk ve rcfikasllllll bir 
tiklalini kaybettik • arada ahnmt~ resimleri 
ien ve millet kolelige dii~tiikten sonraki memleketine fikir ve ruh baglthgt bakt -
devirde miicadeleye alllan Jean Amos mmdan, kurtancthk ve ogreticilik bakt • 
Komensky; memleketi iki asnltk derin mmdan ancak Ataturkle ktyas edilebilece 
llykudan uyandtran Dobrovsky, Kollar gini s<iylemi~ olmast, muteveffanm, <;:e • 
Ve yurdun babast adt venlen Palacky; koslovakya hududlan .ic;inde ve dt11nda 
keskin kalemmin yaratttgt ikaz edici eser- kazand1g1 yuksek mevkii ve onun 1ahsi 
lerle, milleti kat'i bir intibaha gotiirmege degerini apa~tk gostermektedir. 
rnuvaffak olan, ktymetli muharrir K. Amerikah me~hur profesor Hender • 
1-ialcek, bu buyiik adamlann en bait a son, miiteveffa Cumhurreisi hakkmda: 
gelenleridir. «Bohemya, bOyle adamlar yeti~tiriyorsa, 

Fakat, <;:ekoslovakya tarihinin, en biiyuk bir memleket olmast gerektir.» de
lerefli sahifesmi, eylulun on dordiincu mi1ti. Filhakika, Bohemyanm tarihi tel • 
Kiinu 87 ya1mda vefat eden ve butun <::e- kik edilecek olursa, onun sahifelerine 
koslovak milletini giizya,Ian i<;inde btra- isimlerini yazan buyuk vatanseverlerin 
kan eski Cumhurreisi Thomas Masaryk' e vastflanm, Masaryk'in 1ahsmda toplan -
hasredecegi 1iiphesizdir. m11 gormek miimkiindur. Hus'un haki-

Hayata, muallimlikle ablan Masa - kate kar11 besledigi sarstlmaz a1k ve 
ryk'in, siyaset alemine ilk giri1i. 1890 se- iman, Zirka'mn memleket mucadelesin -
nesinde, cenubi Bohemya intihab claire· de gosterdigi yuksek 1ecaat, Chelcick'nin 
lerinin birinden Reichsrat'a meb'us se~il- dogruluk a1k1 ve baba 1efkati, Kamens -
TneSile olmujtur. 0 tarihten itibaren, bii- ky'nio millet davast lehiodeki &te1in JllU
tiin hayattnt, memleketinin istiklali ug • dafaast, Havlicek'in kalemindeki kud • 
runda miicadeleye hasreden Masaryk'in, ret, Masaryk'te tamamen toplanmt§b. 
bu sahada filen ve semereli bir tarzda c;a- Ve o, bu yiiksek vastflara laytk, tarihin 
lt,maga batladlgtnl, 1914 senesinde go • yiiksek degerde icraahndan birini ba,ar
riiyoruz. Avrupa harbinin patlak verecegi dt. 
zamamn yakla!ffiakta oldugunu goren 
Masaryk, mensub oldugu rnilletin her 
turlu hadisab kar1tlamaga haZir bir va
ziyet almaSJ i~in c;ah1m11 ve Biiyuk Harb 
ilan edilir edilmez, evvelii memleket da· 
hilinde, sonra, 1914 senesi nihayetinde, 
haricde faaliyete giri1mi1ti. 

Masaryk'i, bu gaye pe,inde, once Fe
lemenkte, F ranSIZ ve lngiliz dostlarile, 
sonra ltalyada, Yugoslav §ahsiyetlerle 
rnuzakereler yaparken, daha sonra, 1915 
senesi bidayetlerinde, isvi<;rede, Avus -
turya • Macaristan kralhgt aleyhine 'ac;tk
<;a miicadele ilan ederken goruyoruz. 

B~iin, onun kendi arzu ve intihabt ile 
yerini i1gal eden M. Bene,, <;:ekoslovak
Ya istiklali ugrunda c;arpt§an Thomas 
M asaryk' e, siyaset harbinde silah ve yo! 
arkada,hgt yapmaga bailamt§hr. 1915 
te ba,lryan bu sistemli ve azimli mucade
le, ilk serneresini, 18 teirinievvel 1918 
tarihinde vermi1tir. Bu tarih, M. Masa
r:Yk'in, Doktor Benes ve Doktor Stefa -
nik'le birlikte, <;:ekoslovakya istiklalini 
ilan ettikleri gundiir. Masaryk, o gun bu 
istikliile kavu1an <;:eklerin reisligine s~il
rni,, ayni y1l te1rinievvelinin 28 inde vu
kua gelen ihtilal neticesinde, millet mec
lisi tarafmdan, ittifakla, <;:ekoslovakya 
Cumhurreisligine intihab olunmu1tur. 

Thomas Masaryk'in hayab, yorulmak 
bilmez bir faaliyet ic;inde ge~mi1tir. Muh
telif gaz-telerde yaphii;t ne1riyattan bal
ka, kitab halinde ~tkan eserleri arasmda, 
1880 senesinde ne,rettigi ilk eseri olan 
lpnotizma adh bir psikoloji etiidiinu, 
Blaire Pascale'm hayah ve felsefesi 
hakkmdaki kitabmt, Hesabt fhtimali bah
sine clair olan ~ekc;e eserini ba,ta gelen • 
ler arasmda sayabiliriz. 

1Jim ve kalem adamt SJfatile ilmin he
men her sahasmda ~ok k1ymetli eserler 
Yaratao Masaryk, siyaset sahasmda hem 
kalemile, hem filiyatile ~ok yuksek kty· 
rnette asar viicude getirmi,tir. 
Masaryk'in eserlerinin c;oklugunu, fahri 
reis, reis ve aza stfatile mensub oldugu 
beynelmilel siyasi, edebi, i~timai te§ek -
kiillerin ve en yuksek rutbede ni,anlanm 
hamil bulundu~u memleketlerin saytsile 
rnukayese etmek do~ru olur. 

Mernleketinin en biiyiigii ve harbden 
SOnraki diinya siyasetinin biiyiik ve niifuz 
lu ~&hsiyetlerinder biri olan Masaryk, 
bu 1ohretlerine hakkile sahib bir devlet 
adamt idi. Hali hayatmda, bir Alman 
gazetesinin, <;:ekoslovak Cumhurreisi, 

Masaryk'in hayah gozden ge<;irile • 
cek olursa, onun, en ufak bir tesadufle 
istikametini dei!i1tirmesine ramak. kalan 
anlar ya,amt§ oldugu goruliir. Masa -
ryk'in, i~timai mevkii ortadan a1agt bir 
ailenin fakir muhitinde kalmamaSI, bu 
buyuk devlet adamtmn siyasi hayahnda 
~ok miihim rolii olan bir kadmla evlen -
mesi tesadiifiin eserleridir. Bizzat miite -
veffa, muvaffakiyetlerini buyiik tesaduf· 
Jere ve kadere medyun oldugunu sayler
ken: «Kadtmm benimle beraber bulun • 
masaydt, bu i1lerden hie; birisini ba,ara • 
mazdtm.» derdi. 

Masaryk'in muvaffakiyetlerinde, onu 
mu1kul zamanlannda te~i etmesini bilir, 
c;ok degerli yardunlarile onu ba,arma 
yolunda yuriimeiie sevkeden Madam 
Masaryk'in hissesi buyiiktiir. 

Masaryk'in, orta Avrupa vaziyetin -
deki yanh1 ve zararh noktalart, ~ok yuk
sek ikna kabiliyetile biitiin dunyaya Ia· 
mtmast uzerine kurulan <;:ekoslovakya 
Cumhuriyetinin ilk on dokuz senesi, uzun 
ve yorucu mesai ile ge~mi§tir. Fa kat, Ma
saryk'in azrni ve iradesi, butun muskul· 
leri hirer hirer yenmi1. <;:ekoslovak Cum
huriyetini muteazztv bir mevcudiyet ha
line getirmege muvaffak olmu,tur. 

Masaryk'in siyasi hayahndaki husu • 
siyetler arasmda, kendilerile miicadele 
ettigi hukiimdarlann du1tugii hataya 
du,memek endi,esini en ba§ta goriiyoruz. 
Hususi hayahmn buyuk vaSJflanndan en 
barizi de, her felaketi sukunet ve itidalle 
kar1•lam•1 olmaSid!T. Zaruret, evlad act· 
"· du,manlarm kin ve garazt, hi~ bir§ey 
onun mdanetmi sarsmaml~hr. 

Masaryk, viicudiinde mucadele 1~10 
zerre kadar kuvvet duydugu milddetc;e 
G&hlmt!, en yuksek devlet mevkiinin 
mes'uliyetlerini, icab ettigi sekilde ta11 • 
yacak kudretinin azaldlgim goriince, ya· 
ratttgt buyuk eseri kendisine en fazla 
yardtm eden, en iyi tantd•i!t ve en fazla 
guvendigi adam a, Benes' e btrakm•§b. 
Onun, biiyiik devlet adamt Slfatile yap
ltgt, en son akilane devlet i!i bu intihabt 
olmu1tur. 

Kendisi devletin basmda degilken, 
memleketin nastl idare edildigini bir 
miiddet gozlerile p:ormek istedigini o ma
larda soylemi,ti. hlerin yolunda gittigi
ni, halefinin, kendi siyasi mektebinde al
dtgt terbiyeye inztmam eden genclik ale§ 
ve heyecanile, miidebbir ve akil bir dev
let adamt gibi sevk ve idareye devam el· 

CUJ\IHURIYET 

Ge~id resmine 
gidecek izciler 

Maarif Vekaleti biiyiik 
bir program hazirladi 

~ 

29 te1rinievvel Cumhuriyet bayramm
da Ankarada yaptlacak biiyuk ge~;id 
resmine i§tirak edecek veya bulunduklan 
~thirlerdeki gec;id resmine girecek olan iz
ciler i~in Maarif Vekaleti bir program 
haztrlam11hr. 

Programm esaslannt yaztyoruz: 
Hazrrlrk talimleri ve hedelleri 
29 birincite1rinde Ankaraya gelecek 

veya bulundugu ~thirde ge~id torenine i!
tirak edecek izciler 1 birincite1rinden 
itibaren hergun son dersten sonra bir sa· 
at muddetle ge~id torenine hamhk ol
mak iizere ~ah§hrtlacaklardtr. Bunun he
defi; kusursuz bir esas vaziyeti, donii1ler, 
saygt 1ekilleri ve taktm cephesile ge~id 
resmi yuruyu§ii, izcilerin her turlii hare • 
ketlerinde tam manasile goze <;arpan bir 
<;eviklik ve canhhk olacakttr. 

lzcilerin yeti§tirilmeleri ve sue! biilum
lere gore te,kilatlanmalan, birinci dere
cede askerlige haztrhk dersleri muallim· 
Jeri ve onlara yard1mct olarak mekteb 
beden terbiye•i muallimleri tarafmdan 
temin edilecektir. 

Te,kiliit 
fzci te,kila\! ordu te§kilatmda oldugu 

gibi manga ve taktmlara aynlacakhr. Ta
ktmlara bede:> terbiyesi muallimleri ku • 
manda edeceklerdir. Ankarada toplana
cak tekmil izciler torenden once bu taktm 
esaslan dairesinde yeti,tirilecektir. 

Kryalet 
Ankaraya gelecek izcilerin · ktyafetleri 

programda aynca gosterilmi§tir. Gi
yini§ yeknasakhgmt bozacak vaziyet 
alm1~ tek veya grup halindeki iz -
ciler lorene i1tirak ettirilmiyecektir. 1z -
ci taktm komutanlan madeline gore 40 
lirayt ge<;memek iizere elbise yaphracak· 
lardtr. 

Srhhiye 
Ankaraya gelecek izcilere tifo a§ISI 

yaptlacakttr. Her mektebin izci taktmt 
bir s.hhiye ~antaSI getirecek, yalniZ la -
tanbul izcilerinin ba§mda iki doktor bu
lunacakhr. lzciler yola ~tkmadan once 
doktorlan tarafmdan muayene edilecek
tir. 

T avrr ve hareket 
lzciler sokakta, trende, vapurda, te -

mizlige fevkalade dikkat ve itina edecek· 
lerdir. HiQbir yerde bagnarak konu§mt -
yacaklar ve ba1kalanmn rahahm boza • 
cak hareketlerde bulunmtyacaklardtr. !z
cilerimiz Turk mekteblilii!ini hakkile tem
sil edecek bir vaziyette olacaklar, her 
yerde ve her zaman taviT ve hareketleri 
her senekinden daha giizd ve muntazam 
olacakhr. Ankarada toplanacak izciler 
i~in bir haysiyet divam lt§kil olunacak • 
hr. 

DIL BA YRAMINI KUTLULARKEN 

Eski devir yaz1 dilimizin 
muhtasar bir kritigi 

Dil bayramtm!Zln be1incisi digerlerin
den daha fazla inktlabct Tiirkiyeyi sevin
dirmektedir. Dil bayramma ba,langtc a
lan 26 eylul 932, ayni zamanda Turk 
kultur tarihinde en onemli bir donum nok
tastdtr. hte bu noktadan uzakla§hkc;a 
ktymetli tablolar gibi degerini daha faz
la anlamakta, guzelligini daha <;ok far· 
ketmekteyiz. Buyuk F ramtz psiko • 
logu T. Ribot'nun «Yarahct Muhay
yele» sinde dedii!i gibi dahilerin yeni bir 
§ey yaratmalan: 1) Hamhk, 2) 
Hamle, 3) Tashih, ikmal ve olgunluk 
olmak uzere ii~ safha arzeder. 

Turkun siyaset tarihi gibi kultiir tarihi
nin de ikbal giine§i olan Biiyiik Dahi 
Ataturkun yarathgt dil inktlabmda da 
bu ii~ safhayt mu1ahede ediyoruz. 

1928 alfabe inktlabt dil inktlabt i,in 
bir haztrhktt. I 932 Birinci Dil Kurulta· 
yt inktlabm buyuk hamlesi oldu. Giinei -
Dil teorisi de bu hamledeki am sezi1in 
olgunla~m11 bir ifadesidir. 

Bugun be§inci senesini idrak ettigimiz 
bu hamlenin heyecamm tekrar ya§arken 
eski devir yazt dilimizin kifayetsizligi ve 
yanh1 telakkileri uzerinde k!Saca goz gez
direlim: 

Eski devir munevverleri medrese tedri· 
sabnm vermi1 oldugu dil zihniyetile turk· 
c;e kelimelerin baz1lanm arabca, baztlar•
DI da acemce zannetmi§lerdi. Bu husus
ta ellerindeki miyar §U idi. Arab ve F ars 
dilinin tasdikma giren ve Arab cemi' 
kaidesini alabilen sozler Arab kaidesile 
yaptlan terkibler hep yabanc1 dil unsur
landtr. Eski devir Osmanh munevverle
rinin yanlt1 telakkilerinden uzak kalarak 
ve Gune1 - Dil teorisi zihniyetile du,une
cek oluruk turk~eyi bu baktmdan §U 
4 katagoriye aymnz: 

1 - Arab §ekliyatile Arabla,tmlml§ 
ve uzun amlar Arab diline girmi1 olan 
tiirk~e .Ozier. 

2 - Arab §ekliyatile Arabla§hnlml§, 
fa kat henuz fasih arabcaya girmemi§ olan 
tiirk<;e kelimeler. Beranti (burun otu) 
enfiye ve saire gibi .Ozier. 

3 - Arab 1ekliyatile heniiz Arabia§· 
hnlmamt§, yani eski devir zevkine gore 
Arab 1ekliyatile ahenksiz say1lan, fakat 
gene kullantlan sozler: Ta,, toprak, ev, 
agac ve saire gibi. 

4 - Arab ~tkliyatma uymadtgt i~in 
yazt dilinden ~·kanlan sozler kamu, 
T ann, kac;an ve saire gibi. 

Osman!. devri yazt dilinde hususile 
edebiyatmda biiyuk bir itina ile birinci 
katagori .Ozier hep arabca niyetine kulla· 
mlmt§h. 

Medresede ve farsc;aya hayran olan o 

1ekliyatma uymtyao tiirk~e kelimeleri oi· 
rer hirer edebi ve ilmi dilden ve hatta 
butun yazt dilinden ~1karmaga ~~~IIYOr
lardl. Bu sebebden 14 uncu ve 15 inci a
SIT edebi yaz1lannda kullamlan bir~ok 
4 uncu katagori .Ozier 16 ve 17 nc1 am
larda arhk gorulmez olmu,Iardl. 

Edebiyat tarihlerimizin tetkiki goste
rir ki. Turk mudlifleri yaz1 dilinde Arab 
i,tikakma heniiz girememi, olan sozleri 
kullanmamakta buyuk bir gayretke,Iik 
gosteriyorlard1. 

Eski devir yaz1 dilimize girmi1 olan 
yabanct dil unsurlanndan baztlannm mu· 
ayyen bir kaide ile ktyasi olarak, baztlan 
da hi~bir kaideye tabi olunmakstzm alm· 
ml$11. . 

Simdi burada ortaya bir hadise ~tkt· 
yor. Acaba Arab gramerinin tasnifi t~e
risine SIKI!hnlan ve hepsinin arabca oldu
gu ileri siirulen bu dil unsurlanndan ni
~in bir ktsml turk<;eye girebiliyor da bir 
ktsmt giremiyor? Burada bir tesadiifun 
vukuuna ihtimal verilebilir mi? 

Mucizeler, tesadufler ve manevi kuv
vetlerin iflas etmi1 oldugu bugunku miis
bet ilimde bu hadisenin hakiki illetini a· 
ramak ]8z,mdtr. 

Bize kahrsa, bu hadisenin illeti gene 
Giine1 • Dil teorisinin yardtmile buluna
bilir. Giine1 - Dil teorisinin buldugu ha
kikatlere dayanarak dii,unecek olunak 
IU hiikumlere va"l oluruz. Evvela Arab 
gramerinin tasnifine dahil olan dil un· 
surlanndan bir ktsmt ~ok eski amlarda 
Arab 1ekliyahna girmi1 turk~e .Ozier, di
geri nisbeten daha yalnn bir mazide Arab 
sekliyahna giren tiirk~e dil elemanlandtr. 
hte birinciler tiirk~eye daha fazla uzak
la,mtl oldugundan tiirk<;eye munis gele
memi,, ikinciler ise daha kolayltkla gir
mil bulunuyordu. 

Hulasa eski devir yaz1 dilimiz, mem
leketin kultiir hayahnl felce ugratacak 
bir kifayetsizlik i<;inde <;trptruyordu. Bir· 
ka~ ytl once memleketimizi ziyaret eden 
Herriot, ~&rk «L'Orient» adh eserinde 
Biiyiik Onderimiz Atatiirkten hayranhk
la bahsettikten ve Turk inktlablann1 ov· 
diikten sonra dil inln1abtna ge~tigi vakit 
i,aret ettigi gibi, oyle bir yazt dilimiz var
dt ki, okunur, fakat soylenmez. Buna 
kar,thk oyle bir konu,ma dilimiz vardtr 
ki, yalmz s<iylenir, fakat okunmaz ve 
yaztlmaz. 

Bu noktalan gozden g~irdikten ve es
ki devir dilimizin bir an evvel yola geti
rilmesinin ne biiyiik bir zaruret olduii;u· 
nu anladtktan sonra bugiin bayramm1 
yapbgtmtz Tiirk Dil inktlabma imrenme
mek ve onun biiyiik yaptct ve koruyucusu 
Atatiirke minnettar olmamak kabil de • 
i(ildir. Ankaraya geli• devrin Turk edibleri bu dillere kar11 bu-

lzci kafileleri 24 birincite,rinde An • _v_ii_k_b_ir_se_m_p_a_ti....;..p:o_· s_te_n.;.· v_o_rl_a_r _v_e _A_r_a_b _____ A_H_M_E_D_F_A_I:_K_T_V_R_K_M_E""N'"' 
karada bulunacaklardtr. Dev!el Demir • 
yollan butun izcilerin bugiinde Ankara -
da bulunmalanm temin edecektir. Vila -
yetlerden getirilecek izc:lerin Ankaray1 
hi<; gormemi1 ve evvelki bayramlarda 
Ankaraya hi~ gelmemi1 olan talebe ara
smdan se~ilmesine dikkat edilecektir. 

Ktz izciler yalmz Ankaradan i§tirak 
edecek, vilayetlerden getirilmiyecektir. 
Hususi liseler programa uymak §artile 
kendi paralarile Ankaraya tzct ge 
tirebileceklerdir. 

lzciler nerelerden gelecek? 
Bu ytl Adana, Bahkesir, Edirne, fs

tanbul, Srvas, muallim mektebleri, Ada
na, Bahkesir, Edirne, Eski,ehir, Stvas, 
Afyon, Antalya, Bursa, Denizli, Diyar
bekir, Galatasaray, Haydarpa§a, fstan
bul erkek, Kabata1, Pertevniyal, V efa, 
Gazianteb, lzmir erkek, Kastamonu, 
Kayseri, Konya, Kutahta, Malatya, 
Samsun, Y ozgad ve T rabzon liseleri, E
dirne, lzmir ,Konya sanat mektebleri ve 
lzmir Ticaret lisesi Ankaradaki g~id 
torenine izci gondereceklerdir. 

Her mektebden 46 izci, bir taktm ko
mutam ve mekteb direktor veya yardi • 
rektoru gelecektir. 

Ankaradan ktz ve erkek liseleri, fs -
metpa1a Ktz Enstitusu, Gazi ve Ticaret 
liseleri, Turk Maarif Cemiyeti lisesi en 
az 95 izci ile g~id lorenine girecektir. 
Bu suretle bu ytl Ankaradaki g~id tO
renine girecek izcilerin saytst 2200 ii gec;· 
mektedir. 

tigini gormek, onu, omrunun son demle • 
rinde mes'ud ve eserinin istikbalinden e • 
min ya~&lmt§hr. 

Masaryk, Cumhurreisliginden, Benes 
lehine feragal ettigi tarihten sonra, La • 
ny' de, hukilrnet tarafmdan kaydi hay at 
1artile emrine tahsis edilen 1atoda ikame
te devam etmi1ti. Doksaruna yakla1hgt 
halde elan c;ah1an bu demir iradeli ihti -
yann, hayatta en fazla deger verdigi, 
100,000 cildi miitecaviz eserle dolu ku
tiibhanesinde, son gunlerine kadar mesa
iye devam ettigini bilenler soylemekte -
dir. 

Dil bayram1 biitiin memlekette kutluland1 
(B~tara/1 I lOCI IOIIttede) 

.Si1li Halkevinde Hatayh Ahmed Fa
ik Tiirkmen tarafmdan (Oilimizin be • 
1inci bayramt) mevzulu bir konferans 
verilmi1, muallim Kenan Saner tarafur 
dan manzumeler okunmustur. 

;lehremini Halkevinde lstiklal mar§ile 
merasime ba,lanmt§, Tiirk dilinin husu • 
siyetleri ve dil <;ah§malan gene bir hatib 
tarafmdan anlattlmt§, oz tiirk<;e 1iirler o· 
kunmu§, birinci ve ikinci Dil Kurultayt
na aid fotograflar projeksiyonla goste • 
rilmi1tir. 

Be1ikta§ Halkevinde Turk dil:nin es • 
kiligi, buyuklugu ve dunya dilleri ve 
meden'iyetleri uzerindeki muhim tesirlen 
hakkmda nutuklar verilmi§, 1iirler okun· 

ttnda bugun a~1k olarak goruyoruz.» 
Hatib bundan sonra Birinci Dil Ku -

rultaymdan bahsederek ehemrniyetini te
baruz ettirmi1, be1 senelik ~ah,malan an· 
latmt§hr. lbrahim Oilmen Gune§ • Dil 
teorisini de anlatarak bu teormin ikinci 
T arih Kurultayma da arzedildigini soy· 
liyerek sozlerine !Oyle devam ebni§tir: 

«- Gune1 • Dil teorisi kiSa bir gorii· 
§Un zannedilecegi gibi, yalmz dilimizin 
muhtac oldugu bir taktm kelimelerin 
Turk ashndan geldigini gostermek gaye· 
sile ortaya konmu1 degildir. T eorinin astl 
hedefi, turk~enin kultur dillerinin ana 
kaynagt oldugunu meydana ~tkarmakta
dtr.» 

Hatib sozlerini IU ciimlelerle bitirmi§tir: 
mu§tur. «- Bugiine kadar dilnyada kultiirel 

Oskudar Halkevindeki merasime dt: dil sahibi ola.t milletler alimleri, kendi 
Halkevi bandosunun <;aldtgt lstiklal mar· di!lerinin orijinini bulamarru1lardtr. <;:un
§iie ba,lanmt§, dil mevzuu iizerinde kty· kii ba§vurduklan ve ilmi sandtklan yollar 
metli bir konferans verildikten sonra mii· yanh§ttr. 
samereye ba,lanmt§ ve milli bir piyes Giine§ _ Oil teorisi, bir defa Turk a-
tcmsil edi!mi,tir. 

limlerince ve sonra da diinya filologla -
Ibrahim Necmi Dilmenin rmca anla§tlacakttr, kavranacakhr. Bu 

konferansr ilmi bir zarurettir. 
Turk Oil Kurumu Gene] Sekreteri Bundan sonra, Ankarada kurulmu~ o-

ibrahim Necmi Oilmen tarafmdan rad - ian filoloji okulu prensiplerini bilmiyen
yoda bir konferans ver.!mijtir. ler tam filolog olmak iddiasmda buluna

Ktymetli hatib konferansma IU .Ozier- mtyacakla.rdtr. Bu hakikati Tiirk mille • 
le ba§lamt§ltr: tine ve butiin cihan alemine soylemekle 

«- Turkler i~in Dil bayramt, biiyuk mutluyum. 
bir milli bayramd~r. Bir tak•m diinya Biitun bu ~ah,malan ve bunlardan el
bilginleri trkla dil arasmda munasebet a· de edilen yuksek neticeleri, hep Tiirk mil
ramak veya aramamak hususunda ne li dehasmt kendi yuksek varhgmda 
derlerse desinler, Tiirklerce dil, milliye· tophyan Ulu Onder Atatiirkun deger hi
tin silinmez bir damgaSJdtr. Tiirkler, be ~ilmez ir§adlartna borcluyuz. 
1er hayahnm hangi ~agmda olursa olsun. Bu kutlu bayram giinunde kendisine 
nerelere gitmi,ler ve nerelerde yerle1mi! furk dilcilijiinin sonsuz sevgi ve saygt • 
lerse kultiirlerini ve kultiirel dillerini dr 1arile 1ukranlanm sunar, Dil bayramrrm
birlikte gotiirmu1ler ye oralara yaymt1!ar- 1 zt candan, giinulden kutlulanm.» 
dtr. Memlekette 

Prehistuvar ve histuvar <;aglannda a • Yurdun her tarafmdan gelen lelgraf· 
na yurddan ayrtlarak ba1ka diyarlara lar, Dil bayramtmn biitiin Halkevlerinde 
gO<;mu1 olan Turklerin b~un ba1ka baj· tezahiiratla kullulandtgmt gostermekte • 
ka adlar almt§ dillerinde bile Turk dili • dir. Bayram miinasebetile, Halkevlerin . 
nin izleri canh olarak yajamaktad.r. Bu de konferanslar verilmi1. miisamereler ter· 
izleri yeni Tiirk dil leorisinin ljlklan al • tib edilmi1, 1iirler okunmujtur, 
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Olen <;inlilerin saytsi 
c:::;F okyo'dan, yahud ba1ka bir Ja• 

U pon ~thrinden degil de Cenubi 
Amerikanm adt her dile kolay 

kolay yatmtyan bir kasabasmdan veya 
Afrikanm haritada isimleri unutulmu1 
ko1elerinden gelen telgrafnamelere balu
hrsa J aponyanm <;:ine alullanma deni 
vermege basladtgt giindenberi bombala
narak, siingiilenerek, tanklara Gii!netile
rek oldiirulen <;:in[iJerin say151 yiiz binJeri 
a1tyor. Ger~i birka~ yuz binlik rakamlar 
dort be1 yuz milyonluk bir yekun i~inde 
devede kulak gibi gorunur amma o kula
gm yok edilmesi de gene muhim bir ha· 
dise te1kil eder. Halbuki Cinliler kanlan· 
m, goriinil1e gore, legen legen degil, kat
re katre ak1tmaga azmetrni§ler. Onlarda 
olmekten ziyade ya§amak dii,iincesi ga• 
lib. 

F akat gazetelerde ge<;en olii listelerinin 
ba1tanbasa uydurma olmtyacajp da tabii. 
0 halde mubalaga ile hakikati naSI! ayud 
etmeli? .. Ben bu ameliyeyi IU nkrantn 
hiikmiine gore yaptlabilecegini umuyo
rum: Vaktile milbalagayt yalan derece
sine ~tkaran bir vezir varmt!. Elinden iyi 
i1 gelir, tuttugunu kopanr, ~ah§ma yo1u· 
nu bilir bir adammtj. Fa kat habbeyi kub
be yapmak illeti yiiziinden her gittigi yel'
de halka maskara olurmu1, haysiyetini 
kaybedermi1. Devrin sadnazam1 bu ada• 
mm hizmetinden istifade edebilmek i~io 
diline gem vurroay1 tasarlam11, kendisini 
yeni"bir vilayete yollarken yanma bir dii
zeltme memuru katmt§. 

Memurun vazifesi kalabahk meclisler
de valinin savuracagt palavralan makul 
bir iekle soktnak, daha doiirusu herifi u
luorta konu§maktan altkoymak. 

Vali, her yerden dili bela51 olarak is
tifaya mecbur kalmak yiizunden bu ted· 
bire nza gosteriyor, muraktbile birlikte 
memur oldugu yere gidiyor. Lakin daha 
sehre girmeden kendisini kar,tlamaga ge
lenlerle bir bah~ede ve ~;adtr ic;inde ko
nu,urken • munasehet dii1urerek veya dii· 
1urmiyerek • sozu avcthga intikal ettiri· 
yor: 

- Bir giin, diyor, avda yiiz elli lavtan 
kar1tma ~tktt. 

Murak1b i:iksurunce aklmt ba1ma d.,. 
1irerek guya diizeltiyor: 

- Haytr, yuz elli degil, yiiz tav1andt. 
Muraktb bir daha oksiiruyor, o da 

tav1anlann sayisim elliye, ii~iincii iiksii· 
rukte yirrniye indiriyor. Fa kat dorduncii 
oksiirugii duyunca kendini tutamtyor, 
henuz yiizle,tikleri vilayet ejraftnm, iya• 
mnm onunde yuzunii muraktba c;eviriyor: 

- Behey adam, diyor, bana ~ahmn 
dibinden hi~;bir tav§an ~tkmadt dedirtmek 
istiyorsun. hi amma duydugum p11Jrb 
neydi?. • 

J aponyadan istismara tahammiil, em· 
peryalizme hurmet dersi almakta bulunan 
<;:inlilerin bu ders mastnda on binlerce 
adam kaybettikleri siiphe yok ki yalan. 
Fa kat ftkrada oldugu gibi bu yalanm 
dogru olan taraft da var ki nekadar zay1f 
olursa olsun be~triyetin hak1an namtna 
gene actkld.. M. TURHAN TAN 

Askerlik talimi yapbriyor.:
mut! 

Vahid isminde bir adam, evvelki gece 
adamaktlh sarho1 olduktan soora cebine 
de bir 1i1e rakt koym~ ve gece saal ikide 
Beyaztdda Elektrik ,irketi binaSI oniine 
gelmi1tir. 

0 mada caddeden ge<;mekte olan iki 
ki~i ile hemen ahbab olan Vahid, bun • 
lara: 

«- Ben askerlikte suvari <;avu!UY • 
dum. Gelin size suvari talimi yapbra • 
ytm» demi1 ve bu iki kisiyi alarak Be • 
yaztd meydanma gibni§tir. Orada bun • 
lara «yat, kalk, ko§, dur!.» gibi emirler 
vererek talim yaphrmaga ba,lamttbr. 

Devriye gezen polisler bu garib bali 
p:orunce her u~ sahst da yakalamt,lar ve 
diin curmii meshud mahkemesine teslim 
etmi•lerdir. 

Mahkemede davaya bakthrken bu gil· 
lunc hal yuzunden hem sudu, hem polis, 
hem de dinleyiciler giilmu1lerdir. 

H"-kim Resid Vahidi bir lira para ce
zasma mahkum etmi1tir. 

~·-·--Gene o hikaye 
Diin, istanbul Ticareti Bayriye mii -

diirliigiine ve diger resrni rnakamata 
Kelen maliunata gore, lnebolunun Aba
na mevkiinde sahilden ii~ mil a~tkta !ki 
direkli kii~iik tipte bir denizalh gemisl 
goriinmii§tiir. 

Derhal muhafaza makamlart hareke
te ge~tikleri gibi alakadar makamata 
da haber verilmi~tir. 

I Saat 6 dan sonra 

I 
Gazetemizde 

Her i~ • • 
1~1n 

24298 e telefon ediniz 
~--



POR 
istanbul muhteliti 7 -0 
Atina muhtelitini yendi 

fstanbulla Alina 10hirleri temsili gii • 
re§ miisabakalan diin T aksim stadyo • 
munda, evvelki giine nisbetle daha biiyiik 
bir kalabahk online yap1ldi. Seyirciler a
rasmda Adliye Vekili ,Siikrii Saracoglu 
da bulunuyordu. 1stanbul Giire, Ajam 
Hikmetle Yunan giire§ kafilesi reisi M. 
Vekusis'in miitekabilen .Oyledikleri k1sa 
hirer 11utuktan sonra takun kaptamm1z 
Saim misafirlere hataa olarak bir kupa 
verdi ve miisabakalara ba§land1. 

Emin • Biria 
Giiniin ilk giire§ini 56 kilodan Biris 

ile Emin yapnlar. Bu miisabaka Biris'le 
hmirde kendi!ine kar11 hiikmen maglub 
say1l.an Kenan arasmda yap1lsayd1 her • 
halde biiyiik bir alaka ile takib edilecek • 
ti, diyenler yamldilar. Ciinkii Emin fev
kalade bir glire§ yapll. O,.iincii dakika· 
da Biris, kafa kol kapa}'lm derken alta 
diittii: fakat ~buk ayaga kalkll. Be1inci 
ve altmc1 dakikalarda ayni oyunu Emin 
tatbik etti. Hem de muvaffakiyetle. Fa
kat her iki dii§ii! minder d111Da oldugu 
~in bunl.ar sayiimadi. Eminin yedinci da· 
kikada ayni oyunu tatbika te1ebbiisii bo
JUII& gittiginden alta diittii. Fa kat o da 
~abult ayaga kalkh. Beraberlikle biten 
ilk on dakikadan wnra evvela Emin, ra· 
kibinin bir aalto oyununa maruz kald1. 
Emin iiste ge<;ince kendinden iimid edil
miyecek bir tekilde c;ah~&rak ii<; muvaf
fakiyetli salto ve iki de manivela oyunu 
tatbik ederek stadyomu dolduranlann 
takdir alk~aruu toplad1. Son dort da • 
kikada £min, bu sefer minder ortasmda 
miikemmel bir kafa kol yaparak Biris'i 
Siktnhh bir k<;priiye dii,iirdii ve lehindeki 
puvan vaziyetini biisbiitiin arhrd1. N eti • 
cede Einin miittefikan ve hakh olarak 
galib ilan edildi. 

Y afOT • Filipia 
61 kilonun giire§ini Y •tarla Filipis 

yapnlar. hmirde Balkan giireti ic;in ayni 
pehlivanlar <;arpl§IDIJ ve Y a1ar tu,la ga· 
lib gelmi§ti. Diinkii kar§Ilatma bu yiiz· 
den bir intikarn ma<;I mahiyetindeydi. 
Giir01in ilk anlarmdan itibaren Y a1ar 
i1ini c;abuk bitirmek istermi:p<;esine Slkl 
hiicumlara giri§ti. Filipis miiternadiyen 
kac;~lar yaparak alta dujmemege, Y a • 
tann salto oyununu tatbilr. etrnesine mani 
olmaga c;ah§1yordu. Bir arahk Filipis 
bir kere alta dii1tii; fa kat Y a~&r bun dan 
istifade edemedi. Yunanh giire§<;i ayaga 
kalkn. tlk on dakikay1 lehine bitiren Y a
~&r lr.ur'a at1lmasmi istedi ve "evvela alta 
dii§tii. Filipis iistte bir §ey yapamad1, al· 
ta ge.;ince miiteaddid salto serilerine tar 
hammiil edemedi ve 14 dakika 40 sani
vede tu§la maglUb oldu. 

l::cet • Polihroyo• 
66 Jcilonun giirejini lzzetle Polihron

yos yapti!ar. 1lk on dakika tasavvur edil
mez bir cans1zhk ic;jnde g~erken lzzet 
ralcibini kurtulmaz bir kopriiye dii1iirdii. 
Kumaz Yunanh giireKi orta hakemi 
Ahmed F etgerinin goremiyecegi bir 10 • 
kilde !zzetin agZlru burnunu avcuyla ka· 
p1yarak nefes almasma mani oldu ve 
vartayt atlatn. Birinci devreyi lehine bi
tiren !zzet giiretin ayakta devam1m iste· 
tedi. On birinci dakikada ralanti bir §<
kilde kafa kapan 1zzet rakibini beklen • 
medik bir anda tu§la maglub ederek ~ok 
alkl§landi. 

Saim ·Marko 
72 kiloda Saimle Marko giire~tiler. 

SEHER 
Yazan: 

Tiirk • Yunan giire~~ileri bir arada 

Bu sJklette yeni yeni giire1en Saim dUn orta hakemligini yapan Ahmed F etgeri 
olduk~ ,.etin bir rakib kartiSinda mu • glirel"ileri ayaga kaldJTdJ. 1lk dakika • 
vaffakiyetli bir glire1 yaph. O.;iincli da- y1 lehine bitiren Ahmed gliretin ayakta 
kikada Marko alta diittii ve ustahkla deval!llm istedi. Bu miiddet zarfmda 
tatbik edilen oyunlar l<ar!ISIDda mii~kiil Mersinli Ahmed hasmm1 tekrar altma al
anlar g~ird i. Fa kat ayaga kalkmaga d1 ve giire1i o ~ekilde bitirdi. N eticede 
muvaffalr. oldu ve ~ok 1iddetli bir tekilde Ahmed miittefikan say1 hesabile galib 
giirete devam etti. SogukkanhhgmJ mu - ilao edildi. 
hafaza eden Saim yedinci dakikada ~oban Mehmed. ~ardif 
Markoyu tekrar altma ald1 ve elli sani • 
yelik bir .;ah!ffiadan sonra hasm1mn mn
ru yere ~tetirmege muvaffak oldu. 

Hii•eyin • Kampalli• 
79 kilonun giir01ini Ankarah Hiise • 

yinle Kampaflis yaphlar. Hiiseyne nis • 
betle daha viicudlii ve daha uzunboylu 
olan Y unanh olduk~a sert el enselerle 
hasmm1 ezmek te~ebbiisiinde bulundu. 
Fa kat 1imdiye kadar bir ~ok sertlikler 
goren Hiiseyin bunlara aldirmadi ve be
sinci dakikada Kampaflis'i altma ald1. 
1lk on dakika Hiiseyinin lehine netice
lendi ve arzusu iizerine giiret bJTakiidigi 
tekilde, Kampaflis altta olmak iizere, 
devam etti. Bu miiddet zarfmda Hiise-
yin hasm1m iki defa tu1 vaziyetine getir
di, fakat orta hakemlii(ini yapan Sadul • 
lah bunlann minder ditmda oldugunu 
bey an ederek kabul etmedi. N eticede 
Ankarah Hiiseyin ittifakla ve say1 hesa· 
bile ~talib geldi. 

Merainli Ahmed • Lelakia 
Yan agJT !lkletin gliretini Mersinli 

Ahmedle Lefakis yaphlar. Giire1e bat
lanJT ba,lanmaz Lefakis enfes bir kafa 
kol kaparak Ahmedi ~ok mU,kiil bir va
ziyete diitiirdU, fakat Mersinli bundan 
~abuk kurtulduktan batka Yunanh peh
livam altma almakta gecikmedi. Mersinli 
Ustte glire,tigi miiddet~e miiteaddid ters 
sal to tatbik1 tetebbiislerine giritti. Fa kat 
Lefakis yerinde mukabelelerile bunlan 
tehlik«izre atlath. Sekizinci dakikada 
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I . ·~r SJkletin giire1ini Y,ban Mehmed
le <;ardi1 yaptJiar. 1ki dakika yirmi sani
ye sliren ve <;:obanm tu1la galib gelmesile 
biten bu giire~ ,.ok komik sahnelerle do
luydu. Halk, hakem heyetile, <;:oban 
Mehmed ve <;:ardit de dahil olmak iize
re herkes glilmekten kmld1. Dal gibi u • 
zun ve ince yap1h <;:ardi~in, di1lerini SI • 

karak fakat kmtJT bir 1ekilde omuz oy • 
natarak yaphi!;t cidden sudan niicumlara 
kar11 <;:obamn, bu adam ne yap1yor der 
gibi tecessiis ve merakla hasmm1 seyredi
ti cidden g(jriilecek ve giiliinecek man • 
zaralardand1. 

Atinah giirel"ilerle yap1lan biiyiik 
miisabakadan sonra Y,ban Mehmedle 
Mersinli Ahmed ~tosterit mahiyetinde bir 
:oerbest giir01 yaphlar. Bu gosterit alaka 
ile takib edildi. 

Boylece diinkii miisabakalann yedisi
ni de, diirdii tU~Ia olmak iizere, 1stanbul 
tak1m1 kazand1. 

Heybelide yap1lan ytizme 
yari§lari 

Beyoglu Halkevi spor kolu tarafm • 
dan Heybeli plaj1 havuzunda Adalar 
yiiziiciileri arasmda tertib edilen yiizme 
yantlan, diin kalabahk bir seyirci oniin
de yapilmi§hr. Y an§lan yiizme antrenO
rii ile Beykozdan F ahri ve Hayri idare 
etmi1lerdir. Neticeler §Unlardl!:: 

Kiic;iiklere mahsus 50 metroluk yan§
ta birinci Azmi, ikinci Emin, 100 metro-

Ya~ar, diinkii giire~te hasmm• ~te boyle yendi 

tJ ve gayet tabii bir eda ile: 

VAKTi 
c;:'eviren: I 

-Matmazel, dedi, 10flerimiz bize 

' Maurice Dekobra -30- Hamdi Varoglu I 

giiveniyorlar, muvaffakiyet kazanacag; • 
m1za emin bulunuyorla~. Entellicens Ser
vis'in hi~bir engelden yJlmadJgiDI dii! -
manlanm1za gostermek i~in, neye mal o

Y emine liizum yok. SOz vermek 
kafi degil mi ~ 

- Miisaadenizle, miralay, ak1ama 
gorii,iiriiz. 

Sybil, telefonu yerine b1rakti. Metrdo
telin gozleri panld1yordu. T akdirkar na· 
zarlarla on a bakarak: 
1- Tebrik ederim, matrnazel dedi. 

Leb demeden leblebiyi anhyorsunuz ... 
- Li<teyi bana gostermekten maksa:

dmJz, mutlaka, bu ak§am benimle hera
her oraya gelmek olac~k ... 

- Tabiil Pennwitz, yemegi buraya 
JSmarhyacak. Servis yapmaga ben talib 
olacag1m. Sizinle ikimiz bir arada olur
sak, talihin de yardllllile elbet bir 1eyler 
yapanz I Bir mesele daha var. Eger, is· 

tedii!imiz malumah elde etmege muvaf
fak olursamz, azami siiratle Avusturya • 
fsvic;re hududundaki F eldkirchen' e gide· 
ceksiniz. Y ann dan itibaren her ak~am, 
bizden bimi orada bulunan Schwarzen 

Adler oteline gelecek. Ave! k1yafetli bir 
adamdiT. Otele, gece saat ona dogru gi
recek, kagtdlan almak ic;in size miiracaat 
etmesi laz1m geldii!inden maluman bu • 
lunacakllr. $apkasm1, sizin yammzdaki 
masanm iistiine koyacaktJT. Siz, kagJdla
n, ~apkanm altma siiriivereceksiniz. Bil
mukabele o da size baz1 yeni malumat ve
recek. 

- 0 halde bu ak~am, Pennwitz'in 
evinde i10 yarar bir jeyler bulmag1 temen• 
ni edelim. 

- Mutlaka bulmak laz1m. Bilhassa, 
size verdigim ufak maymuncugu unutrna· 
ym. Fmat bulursamz, yaz1hanesiuin goz
lerini onunla a~amn1z. 

- Y a fmat ~1kmazsa ~ 
- C1kmazsa yarahrsm1z... Bir er • 

kekle yapyalmz kalan bir kadm hadisata 
hakimdir. 

- Lafla i~ bitse, kolay aroma!. .• 
24 numarah a jan Sybil'in yiiziine bak-

lursa olsun, icab eden her §eyi yapacak -
SIDIZ I 

XI 
Paprikah tavuk 

Miralay Von Pennwitz'in emirberi 
Meinl, c;ahtma odas1na girdi. T opuklarml 
biti§tirdi, esas vaziyeti ald1 ve dedi ki: 

- Efendim, Palace otelden bir gar
son gelmi~; ak1am yemegi i~in ne lazim
sa hepsini de beraber getirmi1. 

- Peka!.i. Soyle ona, saat 9 da her· 
ICY ham olacak I I 

- Masay1 nerede haziT!ayim efendim. 
Yemek salonunda m1~ 

- HayiT ... Orast iyi IsmmJyor... $u 
ocaga dort tane kiitiik yerle~tir... Otel
den gelen garsona da .Oyle, ii.; ~i1e eski 
clicquot ~arabmt buza koysun ... 

- Ba1iistiine efendim. 
- Binba~1 Herzen'in emirberini go· 

riip bu ak~am .;ahimiyacagiirll kendisine 
haber vermesini tenbih ettin mi ~ 

lukta birinci Mehmed, ikinci Nikita, I 00 
metro kurbagalamada birinci Efdal, ikin
ci T aci, 100 metro mtiistte birinci Bii • 
lend, ikinci TomadJT. 100 metro mt • 
iistte kii<;iiklerde N ihadla Haki, 200 
metro biiyiiklerde Biilendle Mehmed, 
I 00 metro bayanlarda da lzolde rakib • 
siz kazanmi!lardJT. 

200 metro kurbagalamada birinciligi 
Efdal, ikinciligi T oma, 400 metro ser • 
bestte birinciligi Biilend, ikmciligi Sala -
haddin almi§larda. 25 metro dalmada 
Masun birinci olmu1tur. Bayrak yan1ma 
Biiyiikada ve Heybeli tak1mlan girmi~, 
Heybeli talr.Jmi birinciligi kazanmJ~Ilr. 

Umumi netice olarak Adalar arasm • 
da yap1lan miisabakada Heybeli 177 
puvanla birinci, Biiyiikada 42 puvanla 
ikinci, Burgaz 6 puvanla ii<;iincii olmu§ • 
tur. K1nah puvan alamal!ll~llr. 

Barut Gticti sahasmda 
yap1lan ma~lar 

Bak1rkoy Barut Giicii sahasmda diin 
kalabahk bir seyirci onunde Demirspor -
Barut Giicii gene, B ve A tak1mlan a • 
rasmda miisabakalar yapllmJttlr. 

Barut Giicii gene takiirll 8 - 0 galib 
gelmi§, B tak1mlan s1fu SJnra berabere 
kalm1~lar, Barut Giicii A talr.Jml da 2 - 0 
galib gelmi§tir. 

Bursada yapdan 
mtisabakalar 

Bursa 26 (Telefonla) - Eski,ehir· 
den gelen bisikletc;ilerle Bursa bisiklet.;i • 
Jeri arasmda bugiin stadyomda 75 tur 
iizerinde bir miisabaka yap1ldJ. Bursa • 
dan Bekir birinci, Eskitehirden Halil i· 
kinci, Bursadan Hikmet ii<;iincii oldu • 
lar. 

Atletizm te§vik miisabakalannm ikinci· 
si de buglin yap1ld1. 

100 METRO - Birinci Nazmi 
11.6/ 10 

200 METRO - Birinci Ziya 
24,9; 10 

400 METRO - Birinci Hakk1 
1,1.4/ 10 

800 METRO - Birinci Ibrahim 
2,11 

150 METRO- Birinci Salahaddin 
4,40 

11 0 MAN!ALI - Birinci Kadri 
19 

4X I 00 Birinci Acar tak1m1 49 saniye 
UZUN ATLAMA - Birinci $em· 

seddin 5,77 
YOKSEK ATLAMA 

Ramazan 1,56,5 
BALKAN BA YRAK 

Acar tak1m1 3,5 7 1/6 

Birinci 

Birinci 

OC ADIM - Ibrahim 2,68 
Birincilere Halkevi madalya verecek-

tir. 

F enerbah~e mtiessisler heyeti 
toplandt 

Fenerbah<;e spor kuliibii miiessisleri 
heyetinden: 
Fenerbah~e spor kuliibiiniin bu eylil· 

Jiin 26 DC! pazar giinii saOah saat 10 da 
kuliib merkezinde fevkalade olarak top
lanan miiessisler heyeti, kuliib idaresi
ni ve hesablanm mevzuu miizakere e
derek bu idarenin ve hesablarm lama
men usule muvaf1k ve muntazam oldu
gunu memnuniyetle goriip idare heye
tine te§ekkiirle miizaheretini teyide ka
rar vermi~tir. 

- Evet efendim ... Koecke'yi gor • 
diim ... Binba§JDID gelecegini .Oyledi am· 
rna, saat 9 dan evvel eve doner mi don -
mez mi. bilmiyorl 

- Peki ... Gelecek olan misafir rna· 
dam1 once kii~iik kiTmiZI salona ahmn, 
bana da derhal haber verirsin. 

- Ba1iistiine efendim. 
- Bu kadar, haydi gitl 
Meinl ~ekildi. Oldugu yerde yarun so

la donerken, ~alg1h kutulann iistiindeki 
makineli teneke bebeklerin donii§iinii ha
llrlatan, acayib bir vaziyeti vard1. 1913 
de askere ahnmi§, Passau'lu bir ~ocuktu. 
Karpuz gibi yusyuvarlak bir kafasJ, miit
hi§ surette ~illi bir yiizii vard1. Penn· 
witz'in, daha malumatlJ, daha ac;1kgoz 
bir emirber yerine bunu al~1, Meinl'in, 
temiz, namuslu bir koy ,_ocugu olu§un -
dand1. 

Miralay, ¥imine iizerinde duran Sak· 
sonya porseleninden saate bakh. Dokuza 
on vard1. Belkis Mahmud, neredeyse ge
lecekti. Pennwitz, evin sessizligi ic;inde, 
giizel dan.Ozle ba,bala kalacagm1 dii • 
1iindiik~e seviniyordu. <;:ah§ma odasmda 
a§ag1yukan dola§masl, gece olunca pen· 
~esine giizel bir av dii~iirecegini iimid e· 
den bir yiTllci hayvamn hareketlerini an· 

lstanbul Tramvay ~irketinden: 
•• 
Universite ve Yiiksek Mekteb Talebelerine 

i LAN 
Tenzilath tarifeden istifade etmek hakkm1 bah§eden ve evvelce verU • 

mi~ olan 1936/1937 mekteb senesine mahsus ye~il kartlar 1937/1938 senesl 
i<;in degi~tirileceginden, tl'niversite ve Yiiksek mekteb talebeleri 15 ilkte~rin 
1937 tarihinden evvel yeni kartlanm almak iizere Tramvay $irketinin Ga • · 
latada, Tiinel arkasmda, Sogiid sokagmda Hareket Kalemine vesikalarile 
birlikte gelmeleri ilan olunur. 

DIREKT0RLUK 

GQiP. HEZLE, BA~ ve Di~L Kl RIKLI K 
BUTUH AGRILAQI DiNDiPiR.. • 

lzmir tli Daimi Enciimeninden: 
On be~ giin miiddetle kapah eksiltmiye konulan i~: Urla il~esinde Ilk 

okul yaptsl. 
Bu i!in ac;lk tutan: 24163 lira 52 kuru§. 
Bu i§e aid evrak a~ajilda yazthdlr. 
A - Eksiltme ~artnarnesi 
B - Mukavele projesi 
E - Baymdrrhk i~leri genel ~artnamesi 
D - Fenni ~artname 
C - Ke~ifname ve proje. 
!stekliler: Bu ~artname ve evraln izmir, Ankara, !stanbul Nana Miidiir • 

liiklerinde goriip inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yaptlacagi yer, tarih giin ve saati: 30 eylO.l 937 per§embe gii· 

nii saat 11 de !zmir iii Daim! Enciimeninde. 
Eksiltmiye girebilmek i~in gereken belgeler: Nana Vekaletinden alm· 

m~ miiteahhidlik vesikasile 937 y1hna aid Ticaret Odas1 vesikasL 
Muvakkat teminat: 1813 lira. (6266) 

HEDViH 

Van Miidiirliigiinden: 
1 - Ba~kale kazas1 Hiikfunet Konagmm bodrum katma aid 15000 lira 

ke~if bedeli iizerinden miinakasaya konulmu~tur. 
2 - Bu i~e aid ~artnameler ve evrak §unlardlr: 

A - Eksiltme ~artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymdtrhk gene) ~artnamesi, 
D - In~aata aid fenni ve husus! ~artname, metraj ke§if hulasaSI, silsilel 

fiat cetvelleri. 
istiyenler bu §artnameleri ve evralu iicretsiz Van Naf1a Miidiirlii~de 

gorebilirler. 
3 - Eksiltme 13/9/937 tarihinden itibaren on be§ giin miiddetle 27/9/ 

937 pazartesi giinii saat 16 da Van Naf1a Miidiirliigii Odasmda yapilacaktJ.r. 
4 - Miinakasa kapalt zarf usulile olacaktrr. 
5 ·- Zksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerin 1125 lira muvakkat teminat 

vermesi, bundan ba~ka on be~ bin liraltk in~aat yaptiklarma d~ir Nafta Ve· 
kaletinden almmt:; fenn! ehliyet vesikalan ibrazt §art!J.r. Teklif mektublan 
yukanda ii~iincii maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar Ma_~ ~a~. • _ 
d1gma yatmlan 1l251irahk muvakkat teminat makbuzunu Van Naf1a Mudurlugu 
ncakammda l:ksiltme Komisyonu Riyasetine vereceklerdir. Posta ile gonderi· 
iecek mektublarm nihayet ii<;iincii maddede yazth saate kadar gelmi§ olmas1 
ve dl§ zarfmm miihiir mumile iyice kapattlm~ olmas1 lazundrr. Postada ola
cak gecikmeler kabul edi!mez. (6183) 

dmyordu. 
Saat tam dokuzda kapiiiiD c;ahndigmi 

i1itince kulak kabarth. Hemen aynaya 
baktl, elile, sadanm diizeltti. Tam o SI· 

rada kap1 a~1ld1 ve i~eriye Rudolf Hen
nings girdi. Pennwitz onu goriince hay
kird~: 

- Eyvah I Demek size vaktinde ha
ber veremediler oyle mi~ Yah, vah! Na
file yere yorulmu1 oldunuz. Emirberinize 
haber gondermi~tim. Bu ak,am c;ah1Ir11 • 
yacakhk. Sizd~n sonra bir hayli degi1ik· 
likler oldu. 

- Demek program degi~ti oyle mi ~ 
Pennwitz biraz ter~ddiid etti, sonra, 

dedi ki: 
- Sizden gizliyecek degilim azizim 

Hennings. Bugiin saat be~te <;aya bekle
digim misafir, dokuzda aktam yemegine 
gelecek. 

- Simdi anladllll, efendim. Su hal • 
de, rahatSIZ ettim. Kusura bakma}'ln. 

- Ne miinasebetl RahatsiZhk ne de
mek ~ Ancak §U var ki, bu gece ~ahjffiak 
niyetinde degilim. Y arm sabah erkenden 
i1e devam eder ve bitiririz. Saat sekizde, 
sizi burada mutlaka beklerim Hennings l 

- Emredersiniz efendim. Ben de za· 
ten 1ifre anahtanm getirmi,tim. Mademki 

bu gece ~ah~m1yoruz, muhhra defterinl 
size bnakayun daha iyi. BuraS! daha em
niyetlidir. 

- Verin. Y az1haneye kilidlerim, hat• 
ta gece vakit bulursam bir gozden g~i· 
nnm. 

Miralay, defteri yazt masasmm iistii· 
ne bnakh, sonra miiltefit bir eda ile Hen
nings' e hitaben: 

- Siz de bu ak§am gidin, biraz eg • 

lenin, dedi. Dinlenmi}, vakit g~irmi1 o
lursunuz. 

- ,Su mada, Viyanada eglenceli yer 
pek kalmad1 .. 

- NaSI! kalmad1 azizim.. Tav!iye 
ederim, Beyaz Papagana gidin. 

- Beyaz Papagan m1 ~ Neresi o! • 
dugunu bilmiyorum I 

- Orada bir 13rkh dansoz ke1fettim, 
azizim... Goriilecek §ey l 

- T obrik ederim, miralay.. Fa kat 
ben, timdi bOyle §eyler dii1iinecek halde 
degilim, bir tek emelim var, o da, beni 
bekliyen kadmm yanma avdet etmek ... 

- Affedersiniz, Hennings. Bunu 
unutmujtum. 

CArkan Nr) 



Pr~f:''Afet, Tarih muallimlerine Japo~ ~·t'alart <;in Akdenizde ticaret vapurlan 
ziyafeti verdi 'la~nne~~bo;~dmnb~adrd:~::a~n~e~bn'i-I;l,:.;~c;;o"·~~~o~·u;•.u)a-_ hangi yollardan gidecekler 

~ay 

7 CUl\IHURIYET 

Biiyiik Onder, Beylerbeyi saraymda muallimlerle u.. .. .... 

hasbthallerde bulundu ve Kopriiye kadar nu aiitr zayiata ugratmtjllr. 
Sanghay cephesinde stb bir hava mu-

muallimlerle beraber geldi harebesi cereyan etmektedir. Bu sabab 
sa at I I de bu mmtakada T sangche•ou 'da 

Yunan Deniz Kurmay Ba~kanhgt, Yunan vapurlannm hangi yollari 
takib etmeleri laztm geldigini gosterir bir talimatname ne~retti 

ba1hyan meydan muharebesinde Cinli • r---------~--r-.--------------------------r-:=::~71 
lerin 2,200 maktiil verdigi bildirilmekte-

1 dir. 

Ataliirk, Giiztepe vapurunda muallimlerle hasblhan ediyorlar 
(Ba§tarat• 1 tnC1 aallttotte J g~ geldiginden bunlar, sergi umuma a-

AtatUrk, maiyetlerinde Maarif Veki- ~tldtgt zaman ham bulunmak iizere yer· 
li Saffet Ankan, Nafta Vekili Ali Ce- ]erine konulmaktadiT. 
tinkaya, Biikre1 El~imiz Hamdullah Almanyadan gelen ve Uygur Tiirk • 
Suphi ve diger bazt zevat oldugu halde lerine aid bulunan gayct k1ymettar on 
Beylerbeyi sarayma gelmitler, muallim· bit par~a e§ya evvelce haziTlanml§ olan 
ler tarafmdan biiyiik tezabiiratla kar~t • camekanlara konulmUJtur. Bu e1ya, 
lanmttlard~r. . .. Berlindeki Etnografi Muzesinin T urfan 

Biiyiik Onder, burada btr miiddet 1ubesi yani Sarki TUrkistanda Turfan • 
muallimlerle. hasbthallerde bulunduktan da bir Alman ilmi heyeti tarafmdan ya· 
sonra, mualhmlerle beraber Akay ldare- I h f · t d k 

11 
e 

· · G" b' · lerd'tr pt an a nyat a mey ana ~~ rnt§ r v strun oztepe vapuruna mm11 · . · b 1 k d 
V K d'Jl' k d b' I'n hepSt de Uygurlara atd u unma ta IT. apur, an 1 tye a ar tr ceve a . .. . 

k K .. .. d" "! .. tu"r Hancden gelen e§ya muzelerdekt kty-yaph tan sonra opruye onu mu1 . . 
Atatiirk, Kopriide muallimlere veda mettar eserlenn kopyas~dcr. Y almz AI. • 

ederek vapurdan aynlm11 ve otomobille manyadan gelen on biT par~a e1ya tie 
saraya gibni§lerdir. ewelce g~ne u.~.gurla_ra aid .. yirm~. ~?~~ 

Tarih ogretmenleri Tarih par~a veSlka OTIJlnaldiT. Turk kulturu 
aergiainde kat'i olarak ilk defa Uygur devrinde tes· 

Tarih ogretmenlerimiz, dUn saba.h da bit edilmi1 oldugundan bu e1yan~n buyiik 
saat ondan on ikiye kadar Tiirk Tarih kJymeti vardiT. Almanya Maanf Neza
sergisini gezmi~ler ve kendilerine Kuru!· reti, bu e§yantn aSJllanmn Dolmabah~e 
taya ittirak eden profesorlerimiz tarafm- saraytndaki tarihi sergide te§hirine mii • 
dan verilen izahah biiyiik bir alaka ile saade etmek suretile takd;re §ayan cemi-
dinlemi§lerdir. le g(istermi§tir. 
Ecnebi profesorlerden bir krsmt Bu ktymettar eserler arastnda Uygur 

Ankaraya gitti Tiirklerinin musiki san'atkarlannt gos • 
lkinci Tiirk T arih Kurultayma i1tiralc teren bir heykel grupu, gene musiki san

eden ecnebi profesorlerden bir ktsmt diin atkarlanm gosteren ve bir kitabm ba1h· 
H.aydarpa§adan saat 15,15 te kalkan gl olan bir minyatiir Sekizin? amdaki 
trenle Ankaraya gibni§lerdir. Tiirki,lere aid ve bir devlet bina.tntn ta-

Ecnebi profesorlerden miireklteb ikin- rihini gosteren ve Tiirk hiikiimdarlarmtn 
ci bir grup da dUn sabah vapurla Ca • adlan hakkolunan bir kii~iik agac siitun 
nakkaleye hareket etmi,lerdir. Oradan o- bulunmaktadiT. 
tomobillerle T ruva harabelerine gidecek· Almanyadan gelen bu OlYa Istanbul 

lerdir. Oniversitesi Uygur kiir.Usii profe.Orii 
T iirk Tarih 1ergisi ii<; giin Re1id Rahmeti taraftndan s~ilmi~tir. 

kapalr kalacak Y eni gel en e§ya ile Tiirk T arih sergisi bir 
Dolmaba~e saraymdaki Tiirk Tarih kat daha zenginle§mi1tir. 

sergisi bugiin saat on bu~uktan sonra, U~ Tarih iigretmenlerinin bir ricasr 
giin i~in kapanacakttr. Sergi umuma a~tl: Tarih ogrebnenlerimizin bir ~oklan, 
madan evvel yaptlmaSt icab eden yem 1kinci Turk Tarih kongresi miinasebetile 
tertibat tamamlanacaktiT. tevzi edilen kitablan alamad1klanndan 

Avrupa miizeleri tarafmdan ariyet o- bahisle miimkiin oldugu takdirde, bu ki
larak gonderilen ve Tiirk tarihi ve kul- tablardan hirer nushasmm kendilerine ve· 
tiirile alakadar bulunan e§yanm bir kumt rilmesini rica etmektedirler. 

Diin Ankaraya giden ecncbi profesiirlcr Haydarpa~a garmda 

Ankara Hava meydamnda 
hangar 

Ankara Hava meydanmda yaptlmak
ta olan hangar in~aah bitm~tir. Meyda
na bir de istasyon binast yaptlmak i~in 
haztr!anan proje eksi!tmiye konulmu~
tur. $ehirden Akkopril yolile O~man 
<;:iftligine gidcn asfalt yo!, hava tstas
yonuna kadar temdid cdilmekted1r. -- . ~irketihayriyenin yen1 

vapuru 
$irketihayriyenin kendi tezgahlartt:, -

da yaphrd1g1 75 numarah vapuru d~n 
ogleden sonra Bogazda bir gosteri gez1s' 
yapmt~ltr. ...... 

Yiizme bilmedigi i~in 
boguldu 

Rurnelifenerinde denize giren Ab -
dullah isminde bir §ahts yilzme bilme
dig"inden bogulmu~tur. _ ..... .-... 
Lehistanda biiyiik bir koprii 

a~Ildi 
Wloklawek «Lehistan» 26 (A.A.)-

1920 senesinde Bol10vik istilasmda tab
rib edilen Vistul nehri iizerindeki bin 
metroluk koprU yeniden yaptlarak a~tl • 
mt~br. 

Antalya meb'usu bir kaza 
ge~irdi 

Antalya meb'usu Rasih, diin gece bir 
kaza ge~irmi~ vt Bab~ali yoku1undan 
inerken kendisine me~hul bir bisiklet ~arp
mt!hr. Bu <;arpt~ma neticesinde Antalya 
meb'usu sag bacagmdan yaralanm11hr. 
Bisiklet ~ok siir' a tie gittiginden kime aid 
oldugu tesbit edilememi~tir. 

-···~ Yunan Veliahdinin Sofya 
ziyareti 

Sofya 26 (A.A.) - Yunan Veliahdi 
Prens Paul Sofyada Bulgar ordusunun 
manevralannda bulunmak iizere kalmt~ 
degi!dir. Haber almdtgma gore, bu Zlya
reti tamamile hususi mahiyettedir. Oiir. 
Viyanaya hareket etmi~tir. 

Almanya - Yunanistan tica
ret muahedesi 

Atina 26 (Hususi) - Ba~vekil Me -
taksas gazetelere verdigi bir tebligde 
Almanya ile Yunanistan arasmdaki mii
badeleyi tevzin eden yen! ticaret rnuka
velenarnesinin irnza edildi~ini ve Yu • 
nanistanla Yugoslavya arasmdaki tica
ret rnukavelesi rnilddetinln bir ay tern
did edildigini bildirmi~tir. 

J apon kltaall, Cin seddinin i~ duvan
m Lingvi' den Taitchesu'ya kadar a~mt§· 
lar ve Sans eyaletinin merkezine getirmi1- 1 
lerdir. Bozgun Cin lnt' alan 1iddetle ta
kib edilmektedir. 
Bir {:in kruvaziirii bombardtman 

edildi 
Tokyo 26 (A.A.) - Teblig: 251 

eylulde saat 10 ile ogle arasmda ]apon 
tayyare filolan, 3 defa Nankin iizerinden 
u~mu§tur. T ayyareler, evvela Belediye 
dairesini, sonra tersaneyi ve ii<;iincii defa 
olarak telsiz telgraf istasyonu ile aske1i 
binalart bombardtman ebni1lerdir. Hasa
rat, miihimdir. 

25 eylul sabaht ]apon tayyareleri, bir 
saat, fastlastz olarak, Canton'u ve askeri 
mebaniyi bombardtman ebni1tir. Canton, 
hemen hemen tamamiie barab olmu§lur. 

24 eylul gecesile 25 eylul sabahmda 
Yang-Tse sahillerinde Nankin ile Sang· 
hay'm yartyolunda kiiin olan Kiangyin 
iizerinden u~arak Cinlilerin bu mmtakada 
Y angtse iizerindeki mudafaa sistemlerir.i 
te§kil eden istihkamlan ve sair tahkima!J 
miiessir surette bombardtman etmi1tir. 
Tayyareler, ayni zo.manda Yang-Tse'de 
demirlemi1 olan bir Cin kruvazorunu de 
bombardtman ebni§lerdir. Kruvazorde 
yangm <;tkmt!llr. 

Simali Cinde Paoting'e girmi1 olan Ja· 
pon kttaatt, derhal 1ebrin tathirine ba1· 
lamt§lar ve J apon ordusunun 25 eylulde 
saat 14,40 ta resmen Paoting'e girmesini 
temin etmi1lerdir. 

Japonlar iki adayt aldtlar 
Tokyo 25 (A.A.) - Domei Ajan

smdan: Sangbay cepbesinde ] apon harb 
gemileri, Tchkiang eyaleti dahilinde ka
in Wengtcheou a~tklannda bulunan Hou· 
angtaio ve Houtou adtndaki 2 adaya 
ka~t cumartesi sabaht taarruz ebni§ler • 
dir. 

Bu 2 ada, ayni giinde saat 8 de ]a • 
ponlar tarafmdan i gal edilmi1tir. 

Bir Japon prensi yaralt 
Tokyo 26 (A.A.) - Gazetelerin 

ne1rebni1 olduklan hususi tabtlarda Cin 
denizindeki ]apon mubribleri kumandam 
Prens Fushimi'nin diin ogleden sonra 
kendi muhriblerile Cinliler arasmda Ou • 
angtpou uzerindeki Nyk nhttmlannt i1 • 
gal etmekte bulunan Cinli anam arasm· 
da vukua gelen bir muharebede sol elin· 
den yaralanm11 oldugu haber verilmek· 
tedir. 

Prens, yarasma ragmen kumandasma 
devam etmi1tir. 

Kendisi bahriye Erkamharbiye Reisi 
Amiral Cushimi'nin og]udur. 

{:inle Sovyet Rusya ara1tnda 
mu!lhede yok 

Cenevre 26 (A.A.) - M. Litvinof, 
Havas AjanSI muhabirine IU beyanatta 
bulunmu,tur: 

«- Tokyodan gelen bazt haberler, 
Cinle Sovyet Rusya arasmda gizli bir 
muahede mevcud oldui!undan bahest • 
mektedir. Bu haberler, hayal mahsulii • 
diir ve kat'iyyen aSJI ve esaSJ yoktur.» 

Japonlar bir Fransrz vapurunu 
tevkif ettiler 

Sanghay 26 (A.A.) - «Averu 
Canton» F ranSIZ vapuru, Honkong civa· 
nnda ge~en gun bir J apon harb gemisi 
tarafmdan tevkif edilmi1tir. ] apon zabit· 
leri vapurda bulunmtyan bir yolcuyu ara
malc bahanesile vapura ~tkmt§lar ve son
ra mazeret beyan ederek aynlmt§lardu. 
Cin sahillerinin abluka edilmi~ olmasm
dan ecnebi vapurlartn kat'iyyen miiteessir 
edilmiyecegine dair J aponyamn verdigi 
teminata ragmen bu F ranSlz vapurunun 
tevkif edilmesi fena kar§tlanmt§hr. Uzak 
~arktaki FranSIZ filosu kumandam keyfi
yeti J apon Amirali nezdinde protesto e
decektir. 

lki {:in Generali kurfuna dizildi 
Pekin 26 (A.A.) - Pekin·Hankov 

mmtakasmda maglubiyete ugnyan iki Cin 
Generali vazifelerini laytkile yapmamt§ 
olduklanndan dolayt Cin Divan1harbince 
kur~una dizilmi~lerdir. 

{:inliler sulh mii istiyorlar? 
Sanghay 26 (A.A.) - Cin mehafilin

de sulh miizakerahna miisaid bir hava • 
mn dogmastm temenni eden ] apon askeri 
delegesinin beyanah, Cin mahfili tarafm
dan Cinlilerin mukavemetten vaz ge~me
leri suretinde tefsir edilmekte ve bunun 
kat'iyyen varid olamlyacagt soylenmek
tedir. 

15 J apon gemisi asker t;rkarryor 

Sanghay 26 (A.A.) - Yankt neh • 
rinin sag sahilinde bulunan 15 ] apon nak· 
liye p;emisi harb gemilerinin himayesi al-

, 
Af R l KA 

Ticaret gemilerinin Akdenizde takib edecekleri yollart Jlosterir harita 
Akdenizde seyrusefer eden tiiccar va· Akdenize (Balear adalanmn cenubun • kale Bogazt, 2 - Marmara. de~izi, 3-.-

purlanmn takib edecekleri yollar hakkm- dan). Karadenizde d~ni~l~ ~e~1lenne tahm 
da Yunan Deniz Kurmay Ba1kanhgt ta- II - Adriyatik limanlanndan garbi yapltrmak salahJyebnt batzdtr. 
rafmdan bir talimatname neJredilmi§tir. Akdenize. Yunanistan mmtaka~t: . 
Bu resmi talimatnamenin hulasaSI 1udur: 12 - Adriyatik limanlanndan tarki 1.-.- ,Korent korfezt. 2- ~JOn .. ve 

A - Haric seferler. Akdenize. Ant1non nun ~arh 3 - ~aromk korfe-
1 - Tiiccar gemilerinin Akdenizde 13 - Canakkaleden 1skenderiyeye. zi. 4 - Fleve. 5 - Servtburnu (Paro• 

a§agtdaki yollan takib etmeleri tavsiye B - Sahil seferleri: korfezi). 
olunur. Bu yollarda seyrU.efer imkan da· Y unan vapurlanna Yunan kara sula.· Yugoslav mmta'kast: . 
hilinde !ngiliz, FranSIZ barb gemileri ve nndan uzaklatmamalan ve mUmkiin ol· Buana nehrinin dokiildiigii mevkt. 
tayyareleri tarafmdan himaye edilecek - dugu kadar sahilden a~tlmamalan tavsi- D - Tehlikenin ihban. 
tir. ye olunur. Tiiccar gemileri umumiyetle a1agtdaki 

I - Cebeliittanktan Portsaide, ya • Yunan kara sulan Yunan sahillerin- vaziyetlerde telsi:cle tehlike i1areti vere-
hud Akdenizin ~arkma. den 6 mil mesafe dabilindeki denizdir. ceklerdir: 

2 - Cebeliittanktan Marsilya ve 1s- ~ - .. A!agldaki mmtakalar d~nizalh a) TUccar gemileri bu mmtakalar ha· 
panya limanlanna. gemt~en~l~ tahm yapacakla~. mev~tlerden ricinde, deniziistii gemisi tarafmdan re-

3 _ Cebeliittanktan Marsilyaya (Ba- oldugu 1~10 buralarda tesaduf edt!en de- fakat edilen denizaltt gemisi gordUkle -
lear adalanmn 1arkmdan). nizalh gemilerinden tiiccar vapurlannm · de 

k. I · I' d nn ' 
4 - Cebeliittanktan Cenova'ya. ~e ~~~ken8 ~ZIID IT. k b) Herhangi bir denizalh, denizustii 
5 C b l .. tt ktan Ma-t'lyaya ve Buyu ntanya mmta ast: f d .. -

- e e u an ,, I C bel" k . 2 L' ve yahud tayyare tara m an tecavuze ug-yahud Cenova'ya. - e uttan CJVart. - tm· d kl d 
d b 3 M I d ra 1 arm a, 6 - Marsilyadan Bizarte ve yahud nos a aSJ cenu u. - a Ia a ast. --" I b' d ... 

1 
.. 

4 v.b 0 c) Milliyeti m., ... u tr emzus u ve Portsaid' e. - "'-' m a 851· · · f d 1 
7 - Marsilyadan Mesina ve Port • Fransa mmtakast: yahud denizalb gemtst tara 10 •

1 
n •

1
ram • 

1 - Tunus korfezi. 2- Tulon ter- mak istenildilclerinde (Bu gemi er span• 
sai~e_. Garbi Akdenizden Ege denizine sane.i civan. 3 - Hammamet korfezi. yada carpt§an iki taraftan herhalll!i hi " 
ve Karadenize. Tiirkiye mmtakast: rine mensub olursa olsun gene baber ve· 
9- !spanya Iimanlanndan garbi Ak- Tiirkiye hiilr.umeti Canakkaleden tz. rilecektir). 

denize (Balear adalanmn 1imalinden). mir miistahlr.em mevkiine kadar olan sa· V~rilen ih~arda .v•~ olan. tecaviiziin 

10 - !spanya limanlarmdan garbi bill erie diger U~ mevkide, 1 - Canak- mevkt ve saah d~-~~~?,~~.~~:~~~~: ............ . 

·'L~h· .. ··v~h~di)~;i~~······· .. t~i~~b-~f···:···[·~~-d~a yolo 
aleyhdarbk karst , 

Hiikiimet, yeniden bazt 
tedbirler alacak 

Var§ova 26 (A.A.) - Resmen bil
dirildigine gore, son zamanlarda yapt • 
Ian Y ahudi aleyhtan hareketler miina • 
sebetile meb'usan ve ayan meclisindeki 
Y ahudi azalarm bir heyeti murahhasast 
Ba!Y~kili ziyaret ederek gayrimes'ul un· 
surlar tarafmdan Y ahudilere kar~t ya • 
ptlan tecaviizlerin Y ahudi halkt iizerin
de haSt! ettigi fena tesirleri bildinni1 ve 
Ba1vekil de bu gibi hadiselerin tekerriirii
ne miini olmak i~in her vaSltaya miiracaat 
etmek vadinde bulunarak teminat ver • 
mi~tir. 

Blum Cenevreye dondii 
Cenevre 26 (A.A.) - Pragda Masa

ryk'in cenaze merasiminde Fransa hii· 
kl!metini temsil eden M. Blum, refika
sile beraber Pragdan buraya donmii~ • 
ti.ir. 

Yugoslav manevralar1 bitti 
Belgrad 26 (A.A.) - Yugoslav ordu

lartnm Biiyiik Harbdenberi yapmt~ ol
dugu en biiyiik manevralar, hitam bul
mu~tur. 

General Miller hila kay1b! 
Paris 26 (A.A.) - tstintak hakimi, 

General Miller'in kac;mlmasmda esas 
fail stfatile General Stoblin aleyhine btr 
tevkif muzekkeresi kesmi~tir. Bayan 
Stoblin de §erik olarak tevkif edilm~ • 
tir. 

Arab komitesinin te§ekkiirii 
Kudiis 26 (A.A.) - Arab komitesi 

Iran Sahma, Cenevredeki lrak he_yeti 
murahhasasma, Paul Boncour' a ve lr -
Ianda Ba1vekili de Valera'ya hirer tel· 
graf giindererek Filistin Arablanna Ce
nevrede yaptlan miizaberetten dolaYJ teo 
1ekkiir etmi1tir. 

bnda Liho ile Ma~iak arasmda karaya 
asker ~tkarmtllardtr. 

$iddetli muharebeler oluyor 
Sanghay 26 (A.A.) - Cin karar ~ 

giihmdan bildirildigine gore, diindenben 
Lotien ve Liohang mmtakalarmda <;ok 
*iddetli muharebeler olmaktadiT. ] apon 
taarruzlan kiimilen piiskUrtiilmu§tiir. Her 
iki tarafm da zayiatt agiTdiT. 

As fait yolun 
losm1 

istanbul - Liileburgaz 
bugiin a~1byor ,. 

i 

I ... 

, 
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:;>OSE 
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istaubul • Londra yolunun Tiirkiyed'eki losmm1 ve bu ktsmm 
asfalt yapuan par~as1m giistcrir harita 

Londra • Edirne • Istanbul asfalt yo- naSI oniinden hareket edecektir. 
lunan in§ASI biten 162 kilometroluk Is • y olun a~ 1h11 miinasebetile Nafta V!:: 
tanbul • Liileburgaz ~~s~t, b~gun loren- kili Ali Cetinkaya, Liileburgaz Halke
le a~tlacakttr. Merawm, btzzat N aft a · d d vetlilere bir ziyafet verecektir. 
Vekilimiz Ali Cetinkaya bir nutukla a- vm e a d b' "dd d ru1 L 

k t b ld k. 0 tl'l · .. 1.. Donii1te Corlu a u mu et u aca.., ~aca hr. stan u a 1 ave 1 en go ure· . . . . 
cek olan otomobiller, sabahleyin saat 8 askeri mehafilde JShrahat ed,(d,kten sonra 
de Cagaloglundaki N af~a Miidiirliigii bi- 10hre doniilecektir. 

Gaziantebde bag hastahklarile miicadele 

~---~~·h~~--·~,~~~ ~ 

Gazianteb (Husus!) - ~ehrimiz mil- miicadele gormemi§ti. Cumhuriyet Ida· 
cadele mildiirliigii g~en sene iiziim ha- resinin halaskar eli bu sene baglartmt
st!Attru mahveden baglardaki k Ierne zm da yardtmma k~m~ ve bagctlart -
ve odemi§ hastahklarile bu sene miica- mtza §imdiyc kadar bilinmiyen kiikiird· 
deleye ba~lamt~ ve baglan bu hastahk· Ierne usultinii ogretml§tir. 
tan kurtarma~a muvaffak olmu~tur. 0- Yukartki rcsim rniicadele miidiirliigii· 
tedenberi bir bagct iilkesi olan Anteb. niin baglarda kiikiirdlemeve haztrlant· 
§irndiye kadar hastahklarla fennl blr §tnt gostermektedir. 



Japonyada korkunc bir teskilat 
Harbi yapt1ran Kara 

Ejder cemiyetidir 
Cemiyetin 85lik iistad1azam• diyor ki: «Mare,al 
<;an-Kay-~ek benim talebemdir ve beni memnun 

etmek i~in ne laz~msa yap1yor» 
<;in • ] apon har

bi, mahud kara ei
der mese]esini tek
rar ortaya almt§hr. 
J aponyada vuku hu· 

Ian siyasi cinayet· 
]erin hepsinin faili 
diye tamlan ve ] a -
ponya dahili siyase

tinin nazunt mevki
inde bulunan kara 
ejderin reisi T oya -

ma Mutsuru, biitiin 
J aponyada, yalmz 

................... 

bu esrarengiz te1ki • 
iattn elile yaptlan ci
nayetleri idareye 
memur degil, mem
leketin en yiiksek 

menafiile alakadar 
icraata da el uza • 
tan, o te§kilahn kendisi 
giz bir 1ahsiyettir. 

OstadJ.azam Toyama bir ecnebi gazeteci ile gorii~iiyor 
kadar esraren • sindeki degi~iklikten sonra, <;ang-Kay

Bir F ranstz mubarrirl, bu 85 lik es -
rarengi:~: ihtiyarla yaphgt bir miilaka!t 
naldediyor. Tokyonun bir ~tkmaz soka • 
llmm ta dihinde, ii~ hu~uk ki§i ile biitiin 
bir orduya kar11 koymaga miisaid izbe bir 
evde oturan, Sanghay'da, Singapur' da, 
Bombay'daki tekmil heyu uk aleyhtan 
hareketleri idare eden, vaktile, Rus • J a

pon harbini naSI! tahrik ettiyse, §imdi de 
<;in • ]apon harbini harekete getiren, 
biitiin diplomatlara ragmen, bugiinkii <;i
nin hakimi mutlakt General <;ang-Kay· 
Sek'le miizakerata giri~n seben betlik 
Toyama Mutsuru'yu, muharrir Jiiyle an
lallyor: 

«- Kar§tda, yere bagda§ kurup o • 
turmu§, beyaz sakalh hir ihtiyar var. Ko
yu renkli gi:izleri arttk rengini kaybetmi§, 
gozliigiiniin kahn carnian arkasmdan rna· 
vimtrak goriiniiyor. Suallerime, uzun u
IJ"'dJYa dii1iindiikten sonra, incecik hir 
Rsle cevab veriyor. 

- Ben, Kara Ejderin rei!i degilim, 
diyor. Sadece, Kara Eiderin reisi Ra • 
yohei U1ida'nm yegeni olan Hiraoka'mn 
samimi dostuyum. Aram1zdaki biiyiik 

ya§ farkma ragmen fikirlerimiz birhirine 
uyar. Ve hen, elimden geldigi kadar, 
Kara Eiderin faaliyetlerine muzaheret 
ederim. Fa kat, tekrar edeyim, bu ce -
miyete dahil bile degilim. 

Kara Eider te§kilah hakkmda, onun 
hedefleri ve faaliyeti hakkmdaki sualime 
fU ceva bt veriyor: 

- Kara Eider, milli ruh esasma, lm· 
paratorun mukaddes tahsmda tecessiim 
eden devlete, ferdin mutlak surette inkt -
yad.ma istinad eder. Biz, siyasilerin ir • 

tikah ettikleri ef' alden arhk btkttk. ] a -
ponyamn temiz ve sade, amhk an'anele
rine avdet etmek istiyoruz. Y abanct garb 
medeniyetine kolelik etmekten nefret du-
yuyoruz. 

- Garb milletlerinde takdire §ayan 
hi~bir haslet hulmuyor musunuz ~ 

Toyama, bu sua!ime cevab vermeden 
bir hayli dii§iindii. Herhalde mii§kiil va· 
ziyette kalmt§tt. Nihayet, sakahm ok -
Jtyarak dedi ki: 

- Biz, garbhlann hareketteki heye • 
canmt ve saye baghhklanm takdir ede-
riz. 

Muhaverenin burasmda odaya giren 
siyah sakalh bir adam, usulce Toyama
nm yanma oturdu. Bu, iistadtazanun 
tilmizlerinden biriydi. Beni, can stkacak 
bir marla uzun uzun siizdiikten sonra, 
hakktmda iyi hir fikir edinmi§ olacak ki, 
bir arahk bana: 

- <;ok talihiniz varm1~ delikanh, de
di, iistadtazarn hugiin keyif!i. Ekseriya 
hemen hi~ lakndt etmez. Bir daha ele 
ge~iremiyeceginizi kuvvetle tahmin etti
gim hu fmatt kaGtrmamamzt tavsiye ede-
nm. 

Ben, Toyama'mn tehessiimiinden ce
sare! bularak, sormaga ba§ladtm. 

- Kara Eiderin takrihen ka~ azast 
hulundugunu soyliyebilir misiniz? 

- Kara Ejderin azast hi~bir yerde 
yazth degildir. Fakat reislerinin bir em
rile, yiizlerce, binlerce aza, hayatlanm 
seve seve feda ederler. 

- Dstad, <;ang-Kay-Sek'le olan mii
nasebabntzt bana izah edebilir misiniz? 
Z annederim kendisile ~ok iyi tant§Iyor-
sunuz. 

- Evet, dogrudur. 0 benim hem des
tum, hem talehemdir. Kendisini Sun Yat 
Sen zamanmdanheri tanmm. Hatta o -
nunla kan andt iGtik. 

- Aldanmtyorsam, Hankeu kabine· 

Sek sizinle gorii~mek iizere buraya gel
~ti. 0 zaman iktidar mevkiini ele ahp 
komiinistlere ka~t miicadeleye ge~mesini 
siz mi tavsiye ettinizdi? 

- Eve!, hu da dogrudur. Kendisine 
iki tavsiyede bulundumdu. Japonyanm 
yardunile modern bir <;in viicude getir
mek ve komiinizme kar11 amanstz bir mii
cadele a~mak. 

- Talehenizden memnun musunuz? 

- Eve!, memnunum. Biitiin zev<>hire 
ragmen, talebemden memnuniyet beyan 
etmekligime b~k sehehler vardu. <;iin
kii, bugiinkii §erait i~inde, ] aponyaya 
diilffian hir siirii insan arasmda, ihtiyar 
iistach memnun etmek i~in ne kabilse yap
maktan geri durmuyor. 

Toyama'nm bu 1ayam hayret sozleri
nin siyasi neticeleri o kadar mtihimdir ki, 
hir an duraladtm. Fakat, Toyama'mn 
yiizii, siikunetini muhafaza ediyor. 

- Sovyet Rusya ile bir an~ma vu
kuunu miimkiin goriiyor musunuz? 

- Haytr. Sovy'etlerle harbetmek, 
hem de bir an evvel harbetmek laztmdu. 

- Fa kat, siz, Rusya ile mi harhet • 
mek istiyorsunuz, yoksa komiinizmle mi? 

- Miinhastran komiinizmle. Ben, 
hakstzlrktan ve tecaviizkarhktan nefret 
ederim. Komiinist reiim esas itibarile a -
daletsizdir; fazla olarak, Moskova hii • 
kumeti ] aponyaya kar11 tecaviizkiir dav
ramyor. Onu yere vurmak laztmdtr. 

0 bu si:izii soylerken, ben, Rus harbi 
arifesinde T oyarna ile, J apon kanunu 
esasisinin banisi olan ve o tarihte Ba§ve
kiilette hulunan Prens lto arasmda cere
yan eden me§hur tarihi muhavereyi dii • 
§iiniiyordum. Toyama, dostlanndan he§ 
kiji ile birlikte Ba~ekili ziyarete gitmi§ 
ve barb ilan etmek niyetinde olup ol -
madtgtnt sormujtu. Hayahnm tehlikede 
oldugunu bilen fto hu sua) kaJ11Sinda dii
§iinceye dalmca, Toyama, hu sefer ona 
§U suali sormu§tu: 

- M. fto, lmparatorlugun, fmpara -
tordan sonra gelen ilk 1ahsiyeti mi olmak 
istersiniz, yoksa .. -. 

Toyama'mn, elile yaphgt bir hareket 
Ba§vekilin pek ho1una gitmemi§, ve az 
bir miiddet sonra barb ilan edilmi1ti. 

Ayni zamanda Kara Eider ismini de 
dii~iiniiyordum. Bu Kara Eider, Man • 
~uko ile Sovyet Rusya arasmdaki hudu
du te1kil eden Amur nehrinin ad1chr ve 
hinaenaleyh biitiin bir faaliyet programt• 
dtr. 

Sonra, Saigo'nun o harikulade simaSJ 
goziimiin online geldi. Saigo, modern 
]aponyanm bu en birinci emperyalisti, 
bugiinkii gene zabitlerin ideali olan tev· 
sii arazi progranum, Kore'nin zap!tm 
beyhude yere telkine ~ah§mt§, muvaffak 
olamami~, lmparatora kar§t kanh bir ih
tilal ayaklandirdtktan sonra, magluhiyeti 
itiraf etmektense Han Kiri'yi tercih et • 
mi~ti. 

Toyama'ya soruyorum: 

- Dstad, Saigo'yu tamdmtz mt ~ 
- Ben onun son tilmiziyim. Ba~ladt-

gt eseri hen ikmal ettim. 

Toyama' mn gozleri, ilk defa olarak, 
bu si)zij soylerken hir pm]tt sa~JYOT. 

Toyama heni kaptya kadar gotiirdii. 
Ben kunduralanmt giyerken, o dimdik a
yakta durdu, hekledi: ben selam vermek 
iGin egilirken, o da henim kadar egildi. 
Kaptdan ~tkacaglDI zaman, birdenbire 
diiniip geriye bakhgim zaman, ancak o 
zaman onun hafif~e iki hiikliim oldugu• 
nu ve ayaklanm siiriiye siiriiye evin i~ine 
dogru yiiriidiigiinii gordiim. Arttk ~eki
lip hulyaya dalmaga giden bir adam gi· 
bi ... >~ 

(._,. , ___ ..,J ___ _ __ ... 

GONON BULMACASI 
12B455T8 9 10 

I I I I ,.II 2 I ,. I 
~ ,. I 
4 I • I I 
~ • • t • • ,. , • • • 8 • I 
~ [ I I 

• 'I ~ · l_j_ _ll!_j 1 

Soldan sap: 
1 - MUZJr blr ha.yvanm tuzaiit (miirek

keb kel!mel. 2 - Bir kum"-!1 clru!l, blr ~~ -
~ek. 3 - Blr agacdan Stzan madde, hem ta
Slla hem emlr. 4 - Kanstz, blr renok. 5 • Al
tabeden ii~ har! yanyana, aya~a. glyllen 
~ylerden blrl. 6 - Kiiplle m<!§hur blr kasa
banuz, fsim. 7 - ~. su. 8 - Kalbur, saray. 9-
Hiiklmiyetle baku;, nota. 10 • :il. 

Yukandan "-l!"lhya: 
1 - Ka>"Ln (mtirekkeb kellme). 2 • Av

rupa.da bir dag sil'lllesl, blr devlettn para
st. 3 • Doktorun eczaClya mektubu, ~ark!. 
4 • Zlraat, baz!l!m .sOziin onunla dlletlldt
gtne kalldlr. 5 • Yugoslavyada blr kasaba, 
eskl btr mabud. 6 • Blr Rum ism!, olduk
~a. 7 - Hlrlst!yanlartn ruhani rel'linln ya. -
l'lSt, yemek!e beraber yenen ~eylerden. 8 • 
Giyln~ ve sti.slenl§ln en son tarztna mu • 
vaflk. 9 • B!r Roma hUkiimdart, e§ya., 10 -
Giizel san'a.t, memnutyet. 

Evvelld bulmacanm ball .. dilmJ, ~eklJ 
1 2 B 4 10 

tPIEI~Il S I IRA . IA 
2 AI~II K • Is oiLiu K 
B p t KIE ITI• IKIE 1<;1 t 
4 A K I N • <;loiMIAIK 
b R • IR . PIAIKI• K • I 
AF • Islo LioN • o 

, CIA YI• IG AI• A s I 
s I L liT AINI• Io AIL [ 
ei• IA GIA <; • IF I l DIE I 

to '() N • IY AlLI AIMIAIK 

Haleb • Sancak · lakenderunda 
Jan R. Kiirdi 

Cumhuriyet Gazeteslnln 
tevzl yeridir. 

Denizyollan 
I $LET M ES I 

Acentalan: Karakoy Koprlib~ 
Tel. 42862. Sirkeci Miihiirdarzade 

Han. Tel. 22740 

iSKENDERUNLU 
MERSiN POST ASI 
28 eyliilden itibaren Sirkeciden 

sail giinleri saat 10 da kalkacak 
Mersin postalart programlarma ila
veten iSKENDERUNA kadar gi • 
deceklerdir. (6487) 

Fabrikatorlerin, 
Fabrika teknisiyenlerinin 

Motorle alakadar olanlann 
ve amatorlerin 

elinden dii~miyecek bir kitab 

DiZEL MOTOFlU ve 
PRATiK FABRiKA 

TEKNOLOJiSi 
Birinci bamur kagrd iizerine 

Cumhuriyet matbaasmda bas:tl
=~ ve resimleri papye ku~e iize
rine almmi~hr. 

:lknsad Vek8letinin yiiksek 
takdirlerini kazanmi~ olan kita
bm mevcudu az kalmi~hr. 

FiATI 75 KURU~ 

LTevzi yeri: ikbal Kiitiiphanesi J 
izmirde: Endiistri Dergisiclir. 

Dr. HafiZ Cemal 
Pazardan ba~ka lriinlerde 6gleder 

sonra saat (2'h tan 6 va) kadar tstan 
bulda Divanyolunda (104) nwnaral 
hususf kablneslnde bastalanm kabul e 
der. Sall, cumartesl giinlerl sabal 
c9 'h • 12• saatlerl hakild ftkarava mab· 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398. 38 - 48. 

Dr. Suphi ~enses 
idraryollan hastallklan mutehass1s1 
Bevo~lu Ytld•z sinemam kar~111 

Ltklergo Apt, Muayene 4 ten •onra 
cumartasl fak Jrlara parasoz 

Tel, 43924 

Karacabey Merinos Y etistinne 
' 

<;iftligi Miidiirliigunden: 
Karacabey Merinos Yeti§tirme Ciftligi Hayvanatt ihtiyact i~in satm ah

nacak dort maddede zikredilen Hayvan yemleri a§agtda yaztlt oldugu ve~hile 
eksiltmiye konrnu~tur. 
1 - •529.500• kilo yulafm eksiltmesi kapalt zarf usuliledir. 

. A - Yulafm beher kilosu tahmin! fiatt be§ kuru§ yirmi be§ santimdir. 
B - Muvakkat teminat olarak 2085 lie" aitna<Jaktlr. 
C - !hale giinii 19 te~rinievvel 937 tarihine musadif salt giinii saat on blr ola

rak tesbit edi~tir, 
' ! ' 2 - 264.100 kilo arpanm eksiltmesi kapah zarf usuliledir. 

A - Arpamn beher kilosu tahminl fiatt be§ kuru~ yirmi be§ santimdir. 
B - Muvakkat teminat olarak 1040 lira almacakt1r. 
C - ihale gllnii 19 te~rinievvel 937 tarihine rnusadif sail giinii saat on be§ 

olarak tesbit edilrni~tir. 
3 - 31.000 kilo mlS!r ve 32.000 kilo bakla ve 4680 kilo tuz a~tk eksiltme usu

lile rniinakasaya konmu~tur. 
A - Mtstrtn beher kilosu muhammen fiatt be~ kuru§ yirmi be~ santim, bak· 

lanm be§ kuru§ yirmi be§ san tim, tuzun da beher kilosu be§ kur~ yirmi 
be~ santimdir. 

B - Muvakkat teminat olarak 267 lira almacakhr. 
C - !hale giinli 20 te§rinievvel 937 giiniine musadif ~ar§arnba giinii saat on 

birdedir. 
4 - 64.000 kilo susam kiispesi a~tk eksiltme usulile miinakasaya konmu§tur. 
A - Susam kiispeslnin kilosunun tahmin! fiatt altt kuru§tur. 
B - Muvakkat teminat olarak 288 lira almacakttr. 
C - ihale giinii 20 T. Evvel 937 tarihine rnusadif ~aqamba giinii saat on birdir. 
5 - ihale yeri Karacabey harasmda miite§ekkil Merinos Yeti§tirme <;:ift-

ligi Miidiirliigii binasmdadtr. 
6 - isteklilerin yukanda gosterildigi giin ve saatlerc!.e ve 2490 sayili. ka • 

nun tarifab dahilinde Komisyona rniiracaatleri ilan olunur. 

BAY ANLAR; siir'atle inci 
gibi parlak ve beyaz d itle· 
riniz olmasana isterseniz 

ogiidlerimi dinleyi niz ••• 

Di§lerinizin ~irkin sanbgmt gideren 
hususl ve emsalsiz bu di¥ macunun· 

dan ha~kasmt kullanmaytntz. 

L-------------~-
Sararmt~, cilastz ve donuk di~le

rinizle giilmekten siz ki ~ekinirsi
niz, KOLYNOS sayesinde di~leri
nizin parlak ve ger~ekten inci gibi 
bir hale getiriebiecegini de ogre -
niniz. 

Faydalannt ~abuk 
gOriirsiiniiz. 

Hususi diizenile di~lerinizi bir 
kerecik KOLYNOS macunile flr
~alamamzla di~lerln ~iiriimesine ve 
~irkinle~mesine sebeb olan agtz -
daki mikroblart rnahvec!.ecek ka· 
biliyette boyle bir rnuzadt taaffiin 

di~ macunu kullan.ma sayeslnile 
olacagma kanaat getireceksiniz. 

$a§tlacak bir ~abuklukla di§leri· 
nize yeni bir parlakltk ve beyazltk 
ve ~imdiye kadar hi~ gormediginiz 
bir revnakltk elde etmi§ olacakst
mz. Bugiinden itibaren Amerikan 
KOLYNOS di~ rnacunu kullanarak 
yiiksek ve miisbet tesirlerine §ahid 
olunuz. 

KObYNOS 
CREME DENTIFRICE •••• 

Ankara Okullar1 
SatJnalma Komisvonundan: 

C Ins i 

Koyun eti 
Kuzu eti 
S1i(tr eti 
Dana eti 
Koyun biibrek 
ya~t 

Tavuk 
Hindi 

Miktan 

92500 kilo 
15200 • 
136QO • 
7300 • 
1300 • 

;1825 aded 
2000 • 

Muham- Muhammen '7o 7,5 
men fiatt 

Kuru§ 
45 
45 
28 
35 

40 

60 
150 

bed eli teminatt 
Lira K. Lira K. 
41625 00 3121 87 

6840 00 513 00 
3808 00 285 60 
2555 00 191 63 

520 00 39 00 

55348 00 4151 10 
2295 00 172 12 
3000 00 225 00 

5295 00 397 12 

.. 
Miinakasa 
tarihi saati 

8/10/937 15 Cwna 

8/10/937 15,30 
Cum a 

1 - Komisyonumuza baglt yatth okullarm ihtiyact olan rniktan, mu • 
hammen bedel ve ilk teminalt kar§Ilarmda yaZih et ve tavuk partileri ayn 
ayrt kapail zarf usulile miinakasaya konulmu~tur. ihalesi 8/10/937 curna 
giinii saat 15,30 da Ankara Mektebler Muhasebeciliginde yaptlacakttr. 

2 - Eksiltmiye gireceklerin 937 yth Ticaret Odast ve 2490 saytlt kanu • 
nun 2 ve 3 iincii maddelerlne gore ellerinde bulunan belgelerle Komisyona 
geimeleri. 

3 - isteklilerln teklif rnektublanm 2490 say1h kanun hlikiimleri daire· 
sinde ihale saatlnden bir saat evvel Komisyona maltbuz mukabilinde verme· 
leri ve §artnamesini giirmek istiyenler Mektebler Muhasebeciliginc!.e Komls • 
yon Katibligine miiracaatleri ilan olunur. (6360) 

istanbul T elefon Direktorliigiinden: 
4000 ac!.ed Ankara Telefon rehberi bastmlmak Uzeredir. Memleket 

i~ ve dt§tna tevzi olunacak bu rehberin i& adamlan ve ticarethaneler i~ln kuv
vetli bir propaganda vas1tas1 olacagm1 izahtan miistagni goriiriim. 

llan ~eraiti istanbul Telefon rehberinin aymdtr. Kayid muarnelesi ve lza. 
hat alrnak i>in Miidiriyet Ab!)nma,n Dairesine bizzat veya (02) numaraya te· 
lefon edilmek suretile miiracaat lil.z1mdtr. Rehber ktsa bir zamanda tab'a ve
rilecegi i~in istical buyurulmasmt rica ederlm. 

Miidiriyet 

7 - 1~bu istenilen hayvan yemleri evsaft yaz!lt oldugu ~artnamelerin is • 
tekliler istanbul, Bursa, Baltkesir, Eski§ehir Baytar Miidiirliiklerinde 
g6rebilirler. (6444) 

~~~~~~~~~~~~~~~-
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i nktbazt, 

Mi 
ek$ilik ve yanmalartnl 

uinalarocbe 
Terkibinde : 

K1rm1z1 k1nak1na 
Kiil rengi k1nak1na 

Sart k1nak1na 

glbl en mUkemmel Uq ktnaktnan•n 
teksif edilmi!f eriyebllen bU· 
tUn unsurlar• bulunan netls 

ve lezzetl hot blr 

~A R A 8 Hulasas1d1r 
Biitiin diinya doktorla· 
rf taraf1ndan tavsiye 
edilen bir kuvvet ve 

s1hhat eksiridir. 
BUtUn ec:zanelerde satahr. 

SAT I~ i LAN I 
istanbul Dordiincii icra Memurlugundan: 

Ahmed ve Ayse tarafmdan Valof Par~lar !daresinden 24929 ikraz numa
rasile bore alman paraya mukabil birinci derecede ipotek gosterilmi$ olup 
borcun oderunemesinden dolayt sattlmasma karar verilen ve tamamma eh
livukuf tarafmdan 723 lira lnymet takdir edilmi~ olan Yenibah~ecl.e Ke~eci 
pit! mahallesinde, Tekke sokagmda eski 32 yen! 50 numare'h sag taraf1 Ham 
Tanas vereselerinin bostan arahg1 sol taraf1 Mehmed Halid ile zevcesi Hu • 
riyenin bane ve bah~esi, arkast gene Mehmed Halid ve zevcesi Huriyenin 
bah9esi, onfi Tekke soka{:ile mahdud maabah~e bir hanenin evsaf ve mesa • 
hast a~agtda yaztltdtr: 

Zemin kat: Gomiilii kiipfi olan bir malta do~eli arallk, bir spfa, bir hala, 
bir oda, bir mutfak. 

Birinci kat: Bir koridor iizerinde iki oda ile bir hala ve sofadan biiliin • 
mii~ diger bir oda (odalarda yiik ve dolab vardtr) dan ibarettir. 

Umumi evsaft: Binamn zemin ka!t kargir fist katt ah§abdtr. f~nde elek· 
trik tesisatl mevcuddur. 

Mesahast: Tamamt 75 metre murabbat olup bunun 54 metre murabba1 
bina, bakiyesi bahcedir. 

Yukanda hudud, evsaf ve mesahast yazili gayrimenkulfin tamamt a~tk 
art!Irmtya konmu$ olup 1/11/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 14 ten 
16 ya kac.ar Yenipostane binasmdaki dairemizde actk artllrma ile sattlacak
tJr. Arttlrma bedeli muhammen kwmetin yfizde yetmi~ be§ini buldugu tak ~ 
dirde gayrimenkul en cok art!Iranm uzerine ihale edilecek, aksi takdirde en 
son arttlranm taahhiidu baki kalmak uzere artttrma on be§ giin miiddetle 
temdid edilerek 16/11/937 tarihine rashyan sah giinii saat 14 ten 16 ya ka
dar gene dairemizde ikinci actk artttrmaSI yaptlacak ve bu ikinci artttrmada 
gayrimenkul en ~ok artttranm iizerine ihale edilecektir. 

Salt~ pesindir. Taliblerin artttrmiya girmezden evvel muhammen loyme
tin yiizde yedi bu~ugu nisbetinde pey akcesi vermeleri veya mill! bir ban -
kanm tem>nat mektubunu ibraz etmeleri laztmdtr. 

Birikmis vergilerle Belediyeye aid tenviriye, tanzifiye ve tellaiiye resim
leri ve Valnf icaresi satis bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli mii§· 
teriye aidd.ir. 

2004 numarah icra ve lflas kanununun 126 net maddesinin 4 fincii ftk • 
rasmca, bu gayrimenkul iizerinde ipotekli alaeakhlarla diger alakadaramn 
ve irtlfak haklo sahiblerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masrafa dair 
olau iddialartm, bu ilanm ne~ri tarihinden itibaren 20 giin icinde evralo miis
bitelerile bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olma
dtkca sat!~ bedelinin. paylasmasmdan baric kalacaklart ve .eah~ fa~la "':a~il..
mat almak istiyenlerm 1/10/937 tarihinden itibaren herkesm gorebtlmest 1~m 
a~tk bulundurulacak olan artttrma sartnamesile 935/56 numaralt dosyasma 
muracaatleri ilan olunur. (6534) 

Tiirk Maarif Cemiyeti 
iDARESiNDE 

Bursa K1z Lisesi 
Orta ve lise klSlmlanna 20 ai(ustos 937 den itibaren talebe kabultine 

b3l;lanacakttr. Giinduz iicreti 35, yat1 iicreti 185 liradtr. Matbu izahname 
mekteb idaresinden istenebillr. Her husus ic;;in Bursada Klz Llsesl Dl • 
rektorlfi~ne miiracaat edilmesi. (4997) 

MAZON MEYVA TOZU gid_.;ir. 
Mide ve barsaklan ah l1rmaz. l~il esi 

lit if, tesiri kolay ve mUliyimdir. Y •rini 
hi~bir miimasil miistah.:zar tutamaz. A • 
ZON isim, Horoz markas1na dikkat 

~~ Deposu: Mazon ve Boton ecza deposu. Istanbul Yenl postane arkasmda N. 47 

"Havalanduilmi~ ,IYiiksek ikusad ve Ticaret Mektebi 

Y • Direktorliigiinden: e n I Kaloriferlerde yakmak iizere mektebimiz i~in 80 ton ytkantnl$ kriple kO
murile 30 ~eki cdun ahnacakttr. Tahmin bedeli 1300 liradtr. !hale 4 te~l • 

P d evvel pazartesi giinu saat 14 te Sultanahmeddekl Ticaret Mektebi binasmda 

U r a yaptlacaktlr. $artnameler okulda verilmekted.ir. !steklilerin yiizde yedi bu • 
~uk teminat ak~esini Yfiksek Mektebler muhasebecilil!ine yattrarak mezkt\r 
ihale giinu mektebde bulunmalan. (6253) 

Kadtkoy Ku: Enstitiisii Direktorliigiinden: 
Enstitii VP AJ<.,am okulu talebe kaydma devam etmektedir. (618!1) 

F enni •llnuet~i 

Emin Fidan 
Besikta• 

Erip aparhman 
Tel: 44395 evi Sua· 

diye iotuyon yam. 

SARA~HANE BA,INDA HORHOR CADDESINDE 

I 

Erkekler k1sm1: Miinirpa~a konagmda - Kular k1sm1 ile Ilk k1sm1 : Y eni yaptlan binada 

E:~~K HA YRiYE LiSELERi ~~~~~~ 
Ana • Ilk - orta • lise losunlarmt havic!Jr. Fen ve edehi vat tollan vardu. tlk llDlflardan ltlbaren ecnebl llsaru 

mecburidir. Miinirp&$R kona/!1 erkekler lcmnna, Mllnlrpqa kona/!1 ka~mda leylf blr llseye lAzun olan blltllll 
m~tem!IA!l haY) bfiyi.lk bah~ell yen! yapllan blna da m Iisesile Ilk lasma tahsi.s edllmi$tlr. Ktzlar losmmda 
tedrlsat tamamile ayndu. Nehart talebeden arzu ~nler mektebln husud otobllslle naklolunurlar. Kayld maa • 
melesine baslatlllll$tlr. Herglln sabah. saat 10 dan llklsam !I e kadar mllracaat ltabu1 olunur. Telefon: ~ 

---------- G E C E L • G. U N 5 E L ---------

Giize!lik miltehas.stsl Parisli bir 
KIZ -ERKEK YUCA ULKU LiSELERi ORTA. LiSE 

kimyagerin ~ayani hayret ke~fi: ( Eskl : I N K I L A B) 
Evvelce mevcudiyeti bile tahayyfil Kuram, Direktorii: Nebioglu Hamdi Ulkiimen 

edilemlyen on mi.sll daha ·ince, daha Resmi Okullara muadeleti tasdiklidir, KaYJd i~ bergiln mliracaat olunabilir. lstiyenlere mufassal 
hafif ve havada u~up tekrar top- tarifname R'onderilir. <;aripkapt, Tiyatro caddesi. Teleton: 20019 
lanan yegane pudra haline getiren .. ••••••••••••-------------•••••••••••••••• 
ParisH bir kimyagerin §ayanf hayret 
yeni usuli.l, Tokalon pudrastnm lma • 
Iinde tatbik edilmektedir. Bunun l~in
dir ki, Tokalon pudraSI, cildi bir giizel
lik tabakasile kaphyarak yi.lze mun • 
tazaman ve mi.ltesaviyen yaythr ve A.de
ta tabi! bir gi.lzellik temin eder. Bu 
pudra Ue cMakyaj edilmi§• manza • 
rasrm veren ad! ve a~ pudralar ara • 
smda ne bfiyi.lk fark degil ml? Ayni 
zamanda Tokalon pudrasmda krem 
kiipiigii vardtr. Pudrantn tamam 8 sa
at cilde yap~ kalmasma sebeb 
olur. Tokalon pudrasrm kullandtl!mtz 
takdirde, en Sicak salonlarda bile tek
rar pudralanmtya hacet yoktur. Uzun 
bir dans suvaresinden sonra bile teniniz 
daima terti taze kalacakttr. 

istiklal lisesi direktorliigiinden: 
1 - tlk, Orta ve Lise losunlanna giindtiz ve yatt, 1az ve erk,Jt talebe kaydtna devam olunmaktadtr. 
2 - Heniiz miiracaat etmiyen esk:i talebenin kayuilan UllanmJitlr. Bund.an aonra yapllacak mllraeaat 

kabu1 edilmiyecektir. 
3 - lstiyenlere mektebin kaytd 1artlanru bildlren tarlfname parastz gonderlllr. 

K1z ve 
Erkek 

Adrea: SehzadebaSI Polla karakolu arklllll. Telefon: 22534 

I$1K LiSESi Geceli 
GiindiizliJ 

1ST ANBUL - NI~ANT A~I 
tC sem~:l\_,. Memleketimizin en eskl husm! llsesldlr. Ana,tlk, Orta VI Lise Josunlan. Fen ve Edeblyat kollan vardtt. fstantiu. 

0 ~ ~ · l•luiln•enlllllihila•va•d•ar•v•e•s•aklnlllii·-biiir•m•uh•lt•in•d•e•T•e$Vl•.lo•y•e •k•ar•a•k•ol~ulllliilk•81'1Wll••d•a•v•e•T•e•$•V•iki•'y•eiliilcamlllliiiiilllt•tlsalin••d•edir•.•Ka•yi•d•' ~ ~ lcin her!liin ondan on yediye kac!.ar miiracaat edilebillr. ~tiyenlere mekteb tarlfnamesl giinderll!r. Telefon: 44039 

Porsalan • Emay 
(BeyoJ!Iu §Ubesl - tstikliU cad. 326) 

Her nevi hediyelik e~ya, sofra 
talomlan, kristal vesaire. 

Tecrube edilmi§ ucuz ve tehlikesiz 
benzin ocaklarimtZl tavsiye ederiz. 
Yen! ~1kan taklidlerinden salo.nrmz. 

ANNELER 

Biliniz kl ~ocuk yalmz meme 
i~in aglamaz. Qok lyi bilirslnlz 
ki: Qocugu htr~mlatan sebebler· 
den birisi de apt~ aralarmm ter 
ve salreden pi§erek lozararak 
~ocul!u rahat= etmesidir. Bu 
itibarla gfinde ikl defa ~ocul!u 

PERTEV 

COCUK PUDRASI 

ile pudralaymtz. Ne adi tuvalet 
pudralan ve ne de ~ok !tina ile 
haurlanmt§ pahah pudrala" 

PERTEV 

«;OCUK PUDRASI 

yerlni tutamaz. Bu pudra bllhas
sa yavrulann cildlerinf ve l:fra
zall nazan itibara ahnarak ya
ptlml§'!tr. 

Bahkesir Orta Okullar1 Sabnalma Komisyonundan: 
Tahminl Muvakkat 

Erzalo.n adt Kilo fia!t teminati Eksiltme tarlhl Eksiltme §ekli 
Az1 <;ogu K. L. K. 

Ekmek 68000 88000 10 666 29/9/937 saat 15 Kapah zarf 
Sade yal!t 5500 8000 110 577 50 • • • • 
Koyun eti 6000 8000 40 240 • • A~lk ekslltme 
Stf(tr eti 5500 8000 30 180 • • • • 
Pirinc 6500 8000 30 180 • • • • 
Somikok cTon• 227 2800 476 70 • • Kapah zarf 

1 - Bahkesir Orta okullarm 31 mayts 938 tarihine kadar ihtiyact bulunan yukanda adt, ~iktan, te~nat pa
rast, ihale ~ekll ve tarihlerinl blldiren altt kalem yiyecek ve yak~cak a~;lk ev kapal~ zarf sure!tl.e ve 15 gun ~tid • 
detle eksiltmiye ~;tkartlmt$1lr. t$!irak etmek istiyenler $artnameler1 Ogr~tmen Okulundan lstlyebdeceklerl glbl, lbll· 
lec!.en bir saat evveline kadar Ogretmen Qkulundan alacaklan trsallye tie kanunt teminatlannt Merkez Muhaoebe 
Miidiirlugu veznesine ya!trmalart, muayyen giin ve saatte Kiilttir• DlrektOrliii!U Daireslndekl Komlsyona ba~ • 

mal~':_ Kapah zarf suretile eksiltmiye konulan ekmek, sade yal! ve komllr t,tn kanunun tarlfatt dahUinde haztr
lanmt$ olan zarflart hizalarmda yazth giinde nihayet saat 14 e kadar makbuz mukabillnde Komlsyon Ba§kanhl!ma 
verlintesi ve bu saatten sonra gecikecek olan zarflarm kabul edilmiyecegi. (6174) 

• 



ile di§leri sabah ogle ve ak§am her 
yemekten sonra giinde ii~ defa 
nr~alamanin kerameti budur. 

Y a§l ilerlemi§ olmasma ragmen di§leri 
tamam, saglam ve giizel. Her yemegi, 
her meyvaYJ yiyebiliyor ve midesi mii
kemmelen hazmediyor. <;iinkii sabah, 
ak§am ve her yemekten sonra di§le-
rini fu~alama8'J itiyad edindigi i~in 

midesi ve barsaklan ~ok 
saglam kalml§br. 

Sabah, ogle ve ak,am her yemekten sonra .. 

Kullanmak Ye dl~lerln lzl sabah, ogle ve ak,am her 
yemekten sonra gOnde 3 defa flr~alamak 

sureflle slz de bu mazharlyeti kazanabillrslniz. 

Elaziz lskan Direktorliigiinden: 
E!Aziz merkezindeld g~menler i~in yapiiacak • h numarah §ehir plAm 

mucibince •74• tek ev ile Sivrice kaza merkezind.e bulunan go~menler !~in 
•6• numaralt koy tipine gore •11• ~ift ve •l!. numaralt kiiy tipine gore •h tek 
yaptmlacak evlerin in~aatt 3/7/937 ve 5/8/937 giinlerinde kapah zarf usu • 
lile miinakasaya konulmu~, talib bulunmadtgmdan 6/8/937 giiniinden itibaren 
bir ay miiddetle pazarb~a ~tkanlmll! ise de ke~if bedellerindekl flatlarda go
riilen dii~iikliik sebebile, yapi!an pazarbkta da talib zuhur etmediginden her 
iki mahalde in~a edilecek evlerin ke~if bedellerine zam yaptlarak 2490 sayili 
artttrma ve ksiltme kanununun 12 nci madesine gore 9/9/937 giiniinden iti
baren 21 giin miidc!etle ve kapah zarf usulile yeniden miinakasaya ~tkarii • 
mt~ttr. 

1 - Tayin edilen ke~if bedellerine gore, E!Aziz merkezinde yapttrtla • 
cak •74• tek ev i~in •38568• lira •80• kuru~ ve Sivricede yapttriiacak c1h ~ift 
• h tek ev i~in de •12072• lira ·99• kuru~r. 

2 - Biitiin malzeme, ~~~iligile beraber miiteahhide aid olmak iizere ve 
anahtar teslimi suretile yapiiacakttr. 

3 - % 7,5 tan tutan olan, muvakkat teminat bedellerl lhaleden (l~ saat 
evvel verllml~ olmast laztmdtr. 

4 - Fenn! ve !dart ~artnamelerle p!Anlar, lstekliler tarafmdan paraSIZ 
olarak herjriin Ankara !skAn Miidiirliigu, istanbul lskAn Miidiirlii~ ve E!Aziz 
!skAn Miidiirlii~ dairelerinde goriilebilir. 

5 - Talib olanlarm eksiltmiye girebilmeleri !~in, kanunun gosterdig! 
tekilde ehliy•t vesikalanru ibraz etmeleri ~artttr. 

6 - MezkUr in~aata aid miinakasa 29/9/937 tarihine musadif ~ar~amba 
giinii saat 15 te EH!ziz !skan Miidiirliigil dairesinde yaptlaca~dan, muayyen 
saatte zarflann verilmi~ olmaSJ liizundtr. 

7 - Posta ile gonderilecek zarflarm viirudlanndakl teahhurdan dolayt 
vuku bulacak itirazlar nazan itibara a1tnmaz. (6131) 

L - Cibali fabrikaSl Memur ve Amele lokantasiyle l;lemsipa~a Baktm 
ve !~Iemeevi ah~thklan eksiltmiye konulmu§tur. 

II. - Eksiltme 5/X/1937 tarihine ras!tyan salt giinii saat 14 te Kabata§· 
ta Levaztm ve Mubayaat §Ubesindeki Altm Komisyonunda yaptlacakttr. 

m. - ~artnameler parasiz olarak hergiin sozii ge~en ~ubeden ahnabilir. 
IV. - !stek!ilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven· 

me paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6302) 

En kuvvetli, en idareli, en temiz komiir 

T U R K A N T R A S i T i dir 
En siirekli, en parlak, en ~buk yanan komiir 

T U R K A N T R A S i T i dir 
Her sobada ve malhzda yanan, fire vermiyen 

en hafif ve en ucuz komiir 

T U R K A N T R A S i T i dir 
Satlf merkezi : 

GiLKRiST VOKER ve Ks1 Ltd. 
Galata, Y olcu salonu kar§ISinda 
Tahir han, 5 nci kat. TeL 44915 

Kiitahya ~arbayhgmdan: 
Belediyemiz i~in bir arazoz mubayaast kapah zarfla miinakasaya ko • 

nulmu~tur. 
~artnamesinde yazt11 olduku iizere motOrii 37 model ve 6 silindirli olacak 

ve su deposu 150(\ liire su alacakttr, 
Muhammen fiatt 6500 lira ve muvakkat teminah 487.5 liradtr. !bales! 13/ 

10/937 ~ar§amba giinii Belediye Enciimeninde yaptlacaktlr. Talibler hergiin 
§artnameyi Belediyede gorebilirler. Arzu edenlere parasiZ §artname de gon· 
derilir. (6437) 

Darbhane ve Damga Matbaast Miidiirliigiinden: 
60 ton yerli kriple maden komiirii a~tk eksiltme lie satm altnacakbr, 
1 - Eksiltme 6/10/1937 ~ar~amba giinii saat 14 te yapiiacakttr. 
2 - Bu l§e aid §artname pazartesl, ~ar§amba ve cuma giinleri saat 14-16 

arasmda idaremiz muhasebesinden almabilir. 
3 - Taliblerin; yukartda yazth giin ve saatte 130,50 lira muvakkat teml-

nat ak~esile birlikte Miic!.irivetimize miiracaatleri i!An olunur. (6241) 

Sa~larinizi dokiilmekten koruyunuz 

KANZUK 
SA~ EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa~lann kiiklerlni kuvvetlendirlr. 
Doklllmesini keser. Kepeklerl ta· 
mamen giderir ve biiyiime kabill
yetinl arhrarak sadara yeniden 
hayat verir. Kokusu lAtif, kullan.qt 

kolay bir sa~ eksiridir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU- ISTANBUL 

Polis Mektebi Miidiirlugiinden: 
Cinsi Miktan Tahmin B. Tutar1 Muvakkat 

Kilo Kuru1 Lira Kr. Teminatt 
Birinci nevi Lira Kr. 
ekmek 35000 11 3850.00 288.75 

1 - Okulumuzun 938 mayts nihayetine kadar yukartda miktar1 yaztlt ek
mej!m satm almmas1 i~in a~tk eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Eksiltme 11 birincite§rin 1937 tarihine miisadif p~zartesl giinii saat 2 
de Ytldlz Polis mektebi binasmda icra ktlmacagmdan taliblerin bu babdakl 
§artnameyi goriip okumak iizere Mekteb Miidiirlii~e miiracaatleri UAn 
olur.ur. (6438) 

Bir Gripin almadan evvel 

lsbrabm ve agnnm en §id
detlisi en kolay, en ~abuk ve 
en uc11z ge~irmenin ~aresi 
bir ka§e GRiPiN almakbr. 
Mideyi bozmaz, bobrekleri 
ve kalbi yormaz. 
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, 

Aldiktan bet dakika sonra 

Ucuz - Tesirli • Zarars1z 

icah1nda giinde 3 ka§e ahnabilir. 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilaru 

Kiiltiir Bakanb~ndan: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: (Ankara !smet !nonii Ktz Enstitiisii civa • 

rmda yapiiacak Tarih, Dil, Cografya Fakiiltesi) in§aatldtr. Ke§if bedell 
725.205 lira 13 kuru§tur. 

2- Bu i~e aid ~artnameler ve evrak §unlardtr: 
a) Eksiltme §artnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Baytndtrhk i~leri gene! ~artnamesl 
d) fu§aata dair fenni §&rtnameler 
e) Ke§if hulasa cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, 
f) Projeler. 

!stiyenler bu ~artnameleri ve evrakt 36 lira 25 kuru§ mukabilind.e Anka· 
rada Kiiltiir Bakanhg1 Yiiksek Ogretim dairesinden !stanbulda Giizel San'at• 
lar Akademisi Direktorliigiinden alabi!irler. 

3 - Eksiltme 7/10/1937 tarihinde per~embe giinii saat 15 te Kiiltiir Ba· 
kan!tl!t Yiiksek O~etim dairesinde yapiiacakttr. 

4 - Eksi!tme kapah zarf usulile yap!lacakttr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek !~in lsteklinin ·32759• lira muvakkat temi • 

nat vermesi, bundan ba§ka a§alttdaki vesikalart haiz olup getirmesi lAzlDldtr. 
NafU\ VekAJ.atinden almnnt 1937 oenesi in§aat muteahhidlik vesikasmt 

ibraz edecektir. Bu vesikada bir defada 250.000 lirahk bir binayt ikmal etmi~ 
olduku yaztlt olmast ve isteklinin bizzat d.iplomah miihendis veya mimar o1 
mast veya bunlardan biriyle mii~ereken teklif yapmast §artttr. 

6 - Teklif mektublart yukanda 3 iincii maddede yazth saatten blr saat 
evveline kadar Yiiksek Ogretim dairesine getirilerek Eksiltme Komisyonu 
Reisligine makbuz mukabilinde vrilecektir. Posta ile gonderi!ecek mektub • 
!arm nihayet (3) iincii maddede yazth saate kadar gelmi~ olmas1 ve dl§ zar • 
fm miihiir mumile iyice kapat!.lnu§ olmaSl §artttr. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (6330) 

Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisii Operat6r • Urolog 

Dr. Mehmed Ali 

KEMAL-HAHMUT CEVAT 
l!t:ZIINI!V 

IIRKI'CI 

• 
Rektorliigiinden: 

1 - Kurumumuzun oniimiizdeki ~ mevsiminde kaloriferll binalann 
kaloriferle, kalorifer olmtyan binalarm da kok komiirii sobasile ve 165 giin 
miiddetle ISltiimasi i§i kapah zarfla eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Muhammen becl.el 32,000 otuz iki bin lira olup muvakkat teminat 
2400 liradlr. 

3 - !bale Yiiksek Enstitii Rektorliik binasmda toplanan Komisyon ta • 
rafmdan 14/10/937 tarihine rashyan 2er§embe giinii saat 16 da yapiiacakttr. 

4 - Teklif mektublarmm ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mu • 
kabilinde Komisyon Reisligine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda ha· 
ztr bulunmalan. 

5 - Daha fazla izahat ve parasiZ §artname almak istiyenlerin Enstitii 
Daire Miidiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. c356h (6482) 

IDRAR YOLLARI 
Hastahklart mntebaaeJII KoprGballl 

.. _ Eminonn ban TeL: 21915 -

SEFAL.N 

Ankarada Enternasyonal sergide alhn madalya 

I 
Cihazlarile elde edilen tath su 

Evde: Giizellik, s1hhat, tasarruf 
Sanayide: Azami tasarruf ve muvaffakiyetin s1rnnJ 

temin eder. 

SUYUN BULUNDUGU YERDE VEBOliO cihaz• bulunmahd•r 

Tiirkiye ve $ark• Karib vekili : 
VEBOLiD LTD. Galata, Voyvoda cad. No 40·42 Tel. 44507 

Memleketin ba§hca §ehirlerinde sah§ yerleri vardu. 

iyi ,eraitle plasye aran1yor. 

Tiirkiyedeki Hatayldara ilan 

Dahiliye Vekaletinden: 
Sancak arazisi dahi!inde dogmu§ olanlarla, babalart Sancak arazisi do 

hilinde dogmU§ olup da, Sancak Statiisiiniin meriyete girecegi 29 te~rini · 
san! 1937 tarihinde 21 den a§agi ya~ta bulunan kimseler, bu Statiiniin 12 nci 
maddest ahkiimt mucibince, Sancak Vatanda§lt/(uu iktisab edebileceklerdir. 
Bu §artlari haiz olanlardan Sancak vatanda§h/(tm iktisab etmek istiyen • 
lerin 29 te~rinisani 1937 den itibaren Sancaga gidebilecekleri ilAn olunur. 

c3486• (6329) 

Romatizmadan ~ok 
tzttrab ~ekiyordum 
SEFALjN 

Beni kurtard1. 
Ba§ ve di§ agnlan, maE
sal agnlan, urip, Nez

leyi derhal ge~irir. 
Eczanelerden 1 lik ve 12 lik 

ambalajlanm isteyiniz. 

Sahib t>e Btlfmu/larrtrh Yunaa Nadi 

•1muml nef!111at1 ldare eden Y<IZI l tlert 

Mil4ilr11: Hikmet Miinil 


