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Edildi 

Anla§mantn tek yolu TORK HAKKININ KAZANDICI ZAFER 

~ enevreden gelen son haberler, ten diinya statiikosunda sulh amili ol • 
~ Hatay meseiesinde Tiirk sesi- maktan ba§ka emellere ragbet etseydi 
k nin en nihayet realist ve haki - §imdiye kadar ortahk bir!;ok endi§e mev-
_atsever vicdanlarda bir ikaz husule ge- zularile karmakan§tk olurdu. Cihan si • 
~re~e.8ini gosteriyor. Esasen binbir tehli- yaseti bugiin oyle cali bir muvazene i!;in
h e l!;tnde ya§amakta bulunan dii~~a sui- de ya§amakta, cihan vaziyeti oyle pa -
~nun nerelere varacagJ ve ne g~b1 kom- mukipligile bagh durmaktadtr ki biiyiik 

t:>hkasyonlara kapt a!;acagt bilinemiyen zahmet ve kiilfetlere hacet kalmadan o 
~eni bir tehlikeye daha maruz btrakma- muvazeneyi bozmak ve bir makas dar • 
lllak maksadile Cenevre miizakerelerinin besile o ipligi koparmak pek kolaydtr. 
boyle ~dilane ve durendi§ane bir yol tut- Fakat hadiseleri BOYOK KURTA
lurmasJ ayni zamanda bize dostlanmtzl RICININ gozile goren ve hududlan • 
Ve dostluklan tecriibe etmek fusahm ver- nm i!;ine oldugu gibi dt§IDa da onun mu
llli§tir. cizekar ir§ad ve i§aretile bakan Tiirk si· 
. 1-Iatay meselesi Paris muahedenamesi- yasileri yalmz fikir miinaka§alannda de

Inn istihdaf ettigi ~ok tehlikeli ve Tiirk gil, filiyat sahasmda da gostermi§lerdir 
Varl ~ b k d k k k k k ki Tiirki.in §erefine, haysiyetine, izze -
J"i Igl a lffiln an ~0 ' ~0 or unc §e • tinefsine ve menfaatine dokunulmadtgl 
1 e ortaya ~Ikttgt giindenberi bizim sesi-an· • · mi.iddet~e Tiirk diplornlasisinin ana diis-lzt l§ittirmernek maksadile parazit ma-h' · f turu «yurdda sulh, cihanda sulh» tur. lYelmde kopanlan bir propaganda tu a- h 

lli bir taraftan Tiirklerle Arablann arasi- Hatay meselesindeki ciddiyet ve as-
" T k sasiyetimizi peyderpey geni§liyecek bir .. 1 a~ak ve diger taraftan iir iyenin 
1 b 1 · i§tihamn ba§lang~ci diye telakki edenler IICari§hnc1 ve istilakar ir emperya ist Sl· 
l'aset takib ettigine cihan efkan umumi- acaba neden dii§iinmiiyorlar ki bu i§in 
l'esini inandumak gibi her ikisi de ya bi- i~inde on be§ senedenberi bizim elimiz 
~im i~yiiziimiizii bilmemekte, yahud bize zaten vard1. Dikkat edilse goriili.ir ki 
~~T§I bedhah emeller beslemekten dogan muvazenenin s1yaneti ve statiikonun mu
ikr biiyiik biihtan halinde diinya vicda- hafazas1 ic;in ne zaman ve nerede bir te
llinJ zehirleyip duruyordu. §ebbiis olduysa Tiirkiye Cumhuriyeti o-

Suriye Arabian ve bilhassa bugi.inki.i na biitiin kuvvetile muzaheret etmi§tir. 
I t"ki Ba§ka devletlerin huzuP ve rahatmr 5 r allerinin bir yaldrzdan ba§ka bir§ey II I · · I' I d ka~uacak, yahud ba§ka mi et enn grz 1 
o rna rgrm goren Arab miinevverleri, emellerini koriikleyip kt~krrtacak hangi 
f?k ge~meden, bizi hakikatimizle ve ha- hareketimiz goriilmu•, Tiirkiye Cumhu-
l(tkl maksadlanmizla anhyacaklardrr. • l-:1 riyeti ne zaman kundakctrhk siyaseti yap-

. atta bu anlayl§ta bir giin o kadar ileri 
g~deceklerdir ki miistemleke siyaset~ileri- rnl§hr ~ 
ll1n avukathklanna kanarak asrl dostlan- Frans1z propagandas1 Avrupanin garb 
tl1 ihmalle g~irdikleri giinlere C<Ok acl- ve §arkmda, bilhassa son giinler hayli 
~a kl d B" · · ki b k h 1 ctah§tJ. Resmi ve hususi Frans1z ajanian 
1 ~a ar rr. 1z errumz ugiin ii a -
enie bpk1 ipiistiinde ve her tiirlii istinad Tiirkiyeyi §arkta bir kan§hncl ve istilacJ 

lloktasrndan mahrum bir vaziyette bulu- unsur olarak tamtmak i~in hayli emek 
ha .. 1 S h k d 1 • sarfettiler. Bunun Cenevre miizake -
.J• ~ ~us iiman uriye ii umeti i im ve 
~<Inm1 anhyan, kederini ve siirurunu se • releri iizerinde hict degilse bu miizakere
zen "h 1 d k" !ere takaddiim eden ihzari c;ah§malarda, tf • m ayet yiireginin ~arpmll ann a 1 
1 ad · k k 1. az<;ok me§'um tesiri goriilmii§tiir. Gercti enm manasrm o uyan uvvet 1 ve na-
lllusl b" k k k §imdi bu vaziyet yatsidan .sonra sonen u uyii om§usuna ~ok ya m ve 
~ok b 1 mumun akrbetine ugramJ§hr. Ancak si-ag 1 kalmanm kendisi iC<in ana siya-
Set ld k yasetimizin iffet ve istikameti bahsinde 

o ugunu kavnyaca hr. h 
Ll I zihinlere girecek her angi bir §iiphe ve 

1 l"le e bir kere §U poiitika ihtiraslarmm 
l(opard1~ toz duman ortadan kalksm, tereddiidii biiyiik bir haksrzhk telakki et-
0 v k' tigimizi bir kere daha soylemek isteriz . 

.. a It Arab karde§lerimizie daha ac;1k 
~orii§iip anla§abiiiriz. Biz politika i§Ie • Avrupahlar, bizi oldugumuz gibi gor-
L nde olgun insanlanz; beklemenin ve mege ve goriindiigiimiiz gibi tammaga 
jklemeyi bilmenin smma vakifrz. Gece- ah§Jrlarsa siyaset yolu ~ok kolayla§Ir. 
t~r .. ~ebedir s<izii ta kii .. iik ya§Imrzdanbe- Bizde bulamkhk tasavvur edenier rna -
1 ogrendigimiz bir Arab darbJmeselidir. ziye veda etmege kel}dil~~i~i bik tiirlii 

l' 1'iirkiyenin emperyalist siyasetine ge· ah§ttramryanlardu. Bu bOy e ald1k~ 
hnce: Tiirkiye Cutphuriyeti eger milli anla§mamtz hakikaten giic; olacakhr. 

... ~.~~~Ian i~inde inki§af edip yiikselmek· Ismail Mii,tak MAY AKON 

r;·;·-hi~i'i;i; ....... k;·ft;~i .......... 
Sab1k dostumuz Claude Farrer Sarna gitsin , 

~imdiden mubarek olsun! 

~a . Farrer, riiyasznz gordiigii fiir alemi i~inde! 
lllill.d~~a ctrkan Les Echos de Syrie is : kAak a~mak·~~ure_~~Ie bu vaziyetin tamr;1 
•a~lsrnda gaz~te, 21 k~nunusani ta~ihh laz1m ge!drgr ~utaleasrm dermeyan edJ
~l~~lJ.d • Turk dostlugundan tardedrlen yor ve d1yor k1: 

e F arrere namma, ~aroda bir so· [Arkast Sa. 7 siitun 3 te) 

Anla~manzn melni 
Sancaga veri/en muhfariyef lam hir istikltildir 

Cenevre 24 (A.A.) - lyi malumat alan mahafilde zannedildi
gine gore fskenderun hakkmda Tiirk ve Frans1z heyetleri arasmda 
elde edilen anla11ma fU esaslan ihtiva etmektedir: 

l 4 - Tiirkiye ile Fransa Sancag1 her tiirlii tecaviize kars1 
reken garanti etmektedirler. ' 

mii,te-

V erilen muhtariyet tam bir istiklaldir 
1 - Sancak, Milletler Cemiyetinin garantisi altmda olarak da

hili iflerini tam bir istiklal ile idare etmek hakkma malik 
olacakbr. Fakat siyaseten Suriye devletinin kadrosuna da
hil bulunacakbr. 

Cenevre 24 (A.A.) - Tiirk ve Frans1z heyeti murahhaslarm1n 
eksperleri lskenderun Sancag1 mukavelesinin teferriiabn1 tanzim 
etm~.k iizere raportor Sandler'in riyaseti altmda toplanmu;lardJr. 

Sancak askerlikten tecrid olunacakhr. lskenderuna bir Millet
fer Cemiyeti Komiseri tayin olunacakbr. Bir Frans1z • Tiirk askeri 
komisyonu Sancagm emniyetine nezaret edecektir. Sancagm muh
tariyeti hemen hemen tam bir istiklal dereeesinde olacakhr. Su
riye hiikumetinin yalmz harici siyaset meselelerinde baz1 salahiyet
leri olacaktu • 

2 - Sancagm kendi parlementosu ve hiikumeti olacaktJr. San· 
cak kendi tellkilatJ esasiye kanunlanm bizzat kendisi tanzim 
etmek hakkm1 haizdir. 

3 - Sancak askerlikten teerid olunacak ve halk1 askerlik hizme
tine tabi tutulmiyacakbr. 

Yugoslav· Bulgar 
pakt1 imzalandt . ' 

imza merasimi iki 
hiikumetin Ba~vekili 
taraf1ndan yapild1 

Bulgar B_a§vekili Yugoslav Ba§vekili 
M. Kose Ivanot M. Stoyadinovt~ 

Belgrad 24 (A.A.) - Ajans Avala 
bildiriyor: Bulgar Ba§bakan ve Hariciye 
Bakam Kose ivanof pu sabah saat 9 da 
buraya gelm~ ve istasyonda Ba§bakan 
Stoyadinovic;, biitiin hiikumet erkam dip
Iomatlar ve kesif bir halk kiitlesi tarahn
dan kar§tlanmJ§br. Bulgar Ba§bakanma 

[Arkasz Sa. 8 siltun 6 da] ............................................ ················ 
Franz1s Ba,vekili
nin diinkii nutku 

Fransa, Almanya ile her 
hususta anla~maya 

daima haz1r 

Dun Lyon•aa muhim bir nutuk soyliyen 
Franstz Ba~vekili M. Leon Blum 

Lyon 24 (A.A.) - Halk~l cephesi
nin, F evrier'in tekrar meb'us intihabr mii
nasebetile bir toplantida Ba§bakan Blutn 
biiyiik bir nutuk s<iylemi§tir. 

Blum bu nutkunda Haik<;J cephesinin 
§imdiye kadar temin ettigi siyasl ve i~ti -
mal muvaffalkiyetleri hanrlattuktan ve 
cephe partiieri i!rasmdaki ahengin her za
mandan ziyade kuvvetli bulundugunu be
yan ettikten sonra F rans1z • Alman mii -
nasebah meselesine dogrudan dogruya te
mas edecegini 50ylemi§ ve demi§tir ki: 

[ArkasJ Sa, 8 siitun 5 tel 

Y eni mul<avele hazirlaniyor 
• 
ltilaf sah giinii konseye arzedilecek. Sancagm idaresine 
Milletler Cemiyetinin bir komiseri nezaret edecektir 

Cenevre 24 (Hususi) - lngiliz Ha
riciye Nazmmn da i§tirakile diin yap1lan 
miizakereler neticesinde Sancak meselesi 
hakkmda Tiirk ve Frans1z murahhaslan 
arasmda bir prensip anla~masi husule 
gelmi!lti. Bu ilk anla!iffiadan sonra, Tiirk 
ve F rans1z murahhaslan gece 21 ,30 da 
Milletler Cemiyetinde mii~terek bir top • 
lantl yaparak prensip anla§masma clair 
hamiadrklan metinieri teati ettiler. Ra· 
portor M. Sandler'in de i§tirak ettigi bu 
toplanl!da kat'i anla§ma hasrl olmu§tur. 
Bu anla~maya gore, Hatay, dahili i§le • 
rinde tamamile miistakil hir hiikumet ola
cak, meclisi ve hususi hiiklimet te§kiiatJ 
bulunacak, Tiirkiye ile Fransa harice 
kar§I Sancagm miidafaasmi tekeffiil ede
cektir • 

Frans1z Hariciye Nami M. Delbos
la, Hariciye Mi.iste§an M. Vienot bugiin 
Lyon' a gittiklerinden Cenevredeki ~ah§· 
malara i§tirak edememi§lerdir. Buna mu· 
kabi!, Tiir'k ve F rans1z murahhaslan, 
diin ak§am g~ vakit husule gelen anla§ • 

So!l anla1mada miihim bir amil olan biiyiik dostumu:z lngilte;enin 
Hariciye Na:zm M. Eden bir :ziyalet esnasrnda 

mamn teferruahm tesbit i~in bi.itiin giin 
!<alr!iffit§lardir. Bu meyanda miistakil re· 
jimin teferruati ile ekalliyetle hukuku • 

[Arkasz Sa. 8 siitun 4 te] 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t1111111111111111111111111111111111fll11fllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111 

Karakt§ biitiin §iddetile 
devam ediyor 

Diin de sabahtan ak,ama kadar kar yagd1, her 
tara£ dondu, vapurlar denizlere a~Ilamtyorlar 

. . 
Diinkii karlz havalarda Istanbul sokaklarrndan ve 

Taksim stadyomundan manzaralar 
Kar ve kt§ biitiin §iddetile devam et- tipi halini almt§tlr. Diin ak§ama kadar 

mektedir. Diin de ak§ama kadar kar yagan kar 12 sentimetreyi ge~mi§tir. 
yag~ ve §iddetli riizgar yiiziinden kar [Arkas& sa. 8 siitun 3 te] 

•••••••••••••••• ······~ ••••••••••••••• • • Ill . ....... ,,,"·~·,. , 

Antakyada tevkif 
edilen Tiirkler 

~amh memurlar Sancak
tan yava, yava, go~ 

etmege ba,Iaddar 

Franstzlar tarajmdan t evkif edilmek tizere 
aranan Hatay Tiirklertnden btr km;n 

Antakya 2 4 ( Hususl muhabirimiz • 
den) - Burada bulunan ~amh memuria
nn baz1lan ailelerini Halrl:Je gondermek
tedirler. Evlerini nakleden bu adam!ar 
§unlardrr: 

Kadastro ve T apu Miidiirii Em in Ca
feri, Malmiidiirii Sad1k, istihbarat lercu -
mam Jozef, Ta§nak komitasJ ileri gelen
lerinden eczacJ Y akub, serkomiser Ka • 
rabet. Bundan ba§ka Tiirk dii§manhgile 
tanmmi§ birc;ok aileler de yava§ yava§ 
mal ve miiiklerini satarak Haleb ve $a· 
rna gitmektedirler. 

{ Ar.lt:aM If«. ! lfttr7t I te 1 
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iki cografya yetimi! 
Kayiklarla, ~ektirilerle fevc fevc dokiilen Tiirk 
ordusu, Marmarisle Rodosu ayni bayrak 

birle~tirmek iilkiisiinii ta~1yordu 

albnda 

Ibrahim, hayalden hakikate, a§ktan 
harbe bir lahzada gec;iveren Hiinkann bu 
garib istihalelerine ah§ktn oldugu ic;in 
hayret gostermedi, hemen cevao verdi: 

- y ann degil, obiir giin! .. 

- 6y!eyse yiiregimizi kap1yahm, go-
ziimiizii ac;ahm. Kalemi b1rakahm, k1hca 
yap!§ahm. 

V e dedigini hakikaten de yaptt, Gok
ova ve Kargasekmez yolile Marmaris 
limanma van!dJgl giin o, tamamile de -
gi§mi§ti, a§ktnl ve Jshrabmi kalbinde hap
sederek biitiin benligini harb i§lerine ver
mi§ti. Marmaristen Rodosa gec;en biiyiik 
ordunun her neferi onu, yiik hayvanla -
rmm ve sayisiz denklerin arasmda dim -
dik durmu~ goriiyor ve bu duru~ta aday1 
uzaktan yakalamak istiyen kudretli bir 
ihtirasm azametini seziyordu. 

Rodos adasmt bademe benzetirler, go
riinii§i.i de gerc;ekten oyledir. Fa kat her 
hangi bir TUrk ic;in bu ada, evini hula -
maytp avare kalmt§ bir gozbebegine ben
zer. <;iinkli Anadolunun yamba§mda 
iken o mubarek buk' a dan ayn dii§mii§tiir. 
!~te bu aynhk ona, evsiz bir gozbebegi 
yetimligi verir. Marmaris te, bu vaziyet
te, bebeksiz bir goz gibidir. Ada ile li -
man, birbirini tamamlamak ic;in yarattl
mt§tlr ve Marmaris, adayt bagrma bas
mak i§tiyakile, daima ac;1k duran bir ku -
cagt andmr. 

Dort yiiz on be§ y1! evvel de vaziyet 
boyleydi. Ada, yerle§mek ic;in muhtac 
oldugu evi anyan bir gozbebegi gibi a
clkh bir durumdayd1. Marmaris, bebe -
~!ni kaybetmi§ bir goz gibi gorliniiyordu. 
Uskiidardan yiirliyii§e gec;ip §imdi Mar -
maristen kayiklarla, c;ektirilerle fevc fevc 
Rodosa dokiilen ordu, i§te bu birbirine 
mii§tak ve birbirine muhta<; iki cografya 
yetimini ayni bayrak altmda birle§tirmek 
iilkiisiinii ta§JyOrdu. 

Anadoluyu ezeldenberi ellerinde tu -
tan Tiirklerin Rodosu da benimsemek is
temeleri tarihl bir zaruretten doguyordu. 
Anadoluya hic;bir zaman ayak atmala -
rma imkan olm1yan - Kudiistn kovulma -
§Ovalyelerin Rodosta oturmalan ise kor
sanhk yapmak ic;in orayt miisaid bulma
lanndan ileri geliyordu. 0 halde Tiirk 
ordusu hakkm si!ah1, §ovalyeler hakstz -
hgm siperi idi ve o silahm bu siperi par
c;alamasi insanhk haysiyetini yiikseltecek 
bir hadise olacakt1. 

mn §OValyeler tarafmdan ric' at ettirile -
rek degil, askeri yagmadan ahkoydugu 
i~,;in umumi bir infiale hedef olarak c;e -
kildigini bilselerdi muhakkak bir felake
tin gafil kurbanlan mevkiine di.i~mezler -
di, §ovalyelerin elinde oyuncak olup kt· 
nlmazlard1. ( 1) 

Hakikatin yanh§ tasvir ve halkm da 
taglit olunmas1 yiizi.inden giizel Rodos 
ac1 giinler gec;irdi, Ti.irki.in gazabma 
ugray1p temeline kadar samld1. 

Burada harbin tam bir tarihc;esini ya· 
pacak degiliz. Y almz romammtza ta -
alluk eden sahneleri malamakla iktifa 
edecegiz. Lakin Tiirk k1hcmm, ta§, mer· 
mer Ve demir de o!sa online c;1kan her 
engeli nastl tariimar ettigini anlatmi~ ol
mak i<;in Rodosun miidafaa tertibatJm 
k1saca anlatmayt gerekli buluyoruz: 

Tiirklerin Rodosa gelecekleri duyu -
lur duyulrna-t: §OValyelerin «Ustadlazam» 
diye amlagelen reisleri Villier de 
L'isl Adam biitiin koyleri ate~e vermi§, 
kale varo~lanm y1kmi~, ada halkmt §eh
re toplaml§tl. Biiyiik istihkam roanzume
lerinden herbiri sekiz lisan §OValyeleri a· 
rasmdan sec;ilme bir cenk erinin kuman
dasma verilmi§ bulunuyordu. Bu suretle 
sekiz mil1etin haysiyeti, §erefi ortaya a· 
t1lm1§h. !stihkamlardan hangisi iyi mii
dafaa edilemezse bir milletin namusuna 
kir getirilmi§ olacakl!. .';iu halde Turk 
ordusunun kar§ISJna yalmz miistahkem 
bir kale degi!, F ransanm, Almanyanm, 
!ngilterenin, ispanyanm, Portekizin, 1 -
talyamn, Ovreynamn, Provansm «iz • 
zetinefsi» de dikilmi§ti. Her istihkam 
manzumesinin ba§mda bu milletlerden 
birine mensub iinlii bir §OValye vardr ve 
bunlar, kale ile beraber kendi milletle -
rinin §erefi ic;in de harbedeceklerdi. 

Ostad1azam Villier de L'isl Adam, 
Meryeme mensub zafer kilis inin ya -
mba§mdaki galibler kaplSinda yer al -
mi§ti. ~ehrin ~imal methalini te§kil eden 
bu kapmm solunda Alman, biraz ileri -
sinde de Frans1z biirci.i bulunuyordu. fn
giliz biireii §arktaydr, Sent - Ambrovaz 
kaplS!mn yanindayd1. Cenub eephesini 
Provans ve ltalya ~ovalyeleri, deniz ka
plsim da Portekizliler mudafaa ediyor • 
lard1. Liman zincirlerle kapabyd1 ve iki 
bi.iyi.ik kulenin himayesi altmdaydJ.. 

• 
CUMHURiYET 

c 'ehir ve M mleket Haberleri ) 
istanbulda fi~Icihk 

san'ati oliiyor 
Sebeh, kom~;ularimizin 
tuzlu bahk ithalabn1 

tahdid etmeleridir 
Bahkphkla yakinen alakasr olan sa

nayiden biri ve belki birincisi de ft!fl -
c1hktir. 

Vaktile, yani tuzlu bahk ihracat1 ser
best oldugu zamanlarda fl!flclhk pek 
parlak ve san'at erbabm1 bol bol gec;in
dirir bir me§guliyetti. Karadenizin is - i 
tanbula pek yakm sahilinde bulunan 
(;iile) ve (Riva) koyleri ahalisinin ek
ser·isi evlerinde frc;1 yapmakla gec;in -
mekte idiler. istanbulda da birc;ok f1<;1c1 
di.ikkam vard1 ve §imdi de varchr. Yal -
mz Yunanistana senede 60, 70 bin fl!fl 
tuzlu bahk giinderilirdi ve bu frc;1ar bu
rada yaprhrdr. Mi.ibadele mlinasebetile 
$ile ve Riva Rumlarmm hicret ettikleri 
zamanlarda istanbulda f1<;1 buh.ram o 
derece arttl ki Yunanistanda tanesi 25 -
50 kuru§a satilan bahk f1<;1lan bizde 
150 • 200 kuru~a kadar f1rlac1. Bundan 
dolay1 istanbul bahk tuzlaytc1lan • ge
ne iade edilmek ve gi.imriige brrakrlan 
teminatl geri almak ~artile - Yunanis -
tandan fl<;1 celb ve ithaline mecbur ol
dular. 

Dogru d~il~ mi?~ 

Saat onda radyo 
menedilir mi? 

Bir gazeteei arkada§lmiz yaz1 -
yor: 

«Be§ikta§ta oturuyorum. Elli bin 
niifuslu bu kazada bar ve eglence 
yerleri olmadigt ic;in radyo, medeni 
ihtiyaclanmiZI tatmin ediyor ve ge
celeri bir kazinoda memleket habcr
lerini, diinya hadisatml, musiki ha
reketlerini, ilmi konferanslan me -
rakla takib ederek ho§c;a vakit ge · 
c;iriyoruz. Halbuki on ikiye kadar 
ac;1k bulunan bu kazinolarda on 
giindenberi saat ondan sonra mer -
kez memurunun bir emiile radyo 
menedilmi§tir. 

Radyo, gazete kadar k1ymetli bir 
ihtiyac, bir ne§ir vas1tastd1r. Bilhas
sa devlet miiessesesi haline girdik -
ten sonra daha ziyade ragbet gore
cegi malarda halkm ve miinevver -
lerin radyodan mahrum edilmesi ne 
dereceye kadar dogrudur ~ Eger 
radyonun onda c;almmas1 mahzurlu 
ise as1l mahalle aralarmda umumun 
istirahatini selbeden radyolarla mii
cadele etmek laz1mdn. 

Hatay hakk1nda 
bir konferans 

Muallim Ahmed Faik, 
Hatay davamizi ilmi 

bak1mdan anlatb 
Maltepe Askeri 

Lisesi felsefe mual
limi ve muharrir
lerimizden Ahmed 
F aik Tiirkmen ta
rafmdan diin Emi -
nonu Halkevinde 
Hatay hakkmda bir 
konferans verilmi~
tir. Konferansta ka
labahk bir dinle
yiei kiitlesi bulun _ Muallim Ahmed 

mu~ v I Faik Tiikmen , e gene mua -
limin konferans1 alaka ile dinlenmi~tir. 

F aik Tiirkmen, Hataym bir miistem
leke degil, mtistemlekeler miistemlekesi 
oldugundan ve F rans1z miistemlekesi de
mek olan Suriye Arablanmn Hatayhlara 
bir miistemleke emirberi muamelesi yap -
hklanndan bahsetmi~ ve demi~tir ki: 

- Mukadderahm1z; cihan efkan u
~umiyesinin dimagt demek olan Cemiye
h Akvam tarafmdan miizakere edilecek
mi~. Bu davada nas1l bir netice ahnaca-

Memleketimizde hissolunan bu :Oifl 
ihtiyacma kar~t gelmek iizere, Be§ik -
ta~ta ve Eyiibde hirer fl!fl fabrikast a
grlmasl ve Bulgaristandan gelen TUrk 
muhacirleri arasmda bulunan u!f, be§ 
mahir fl<;lCl tarafmdan dlikkanlar ac;r -
hp c;ah§tlmasl sayesinde, istanbulun 
frc;t ihtiyac1 temin edilmi~se de, diinya
yr kaphyan ve sarsan ikbsadi buh.ran 
yiizlinden, sair hiikumetler gibi kom§U 
hi.ikfimetlerle tahdidi ithalat tedbirine 
tevessiil etmi~ olmalan sebebile tuzlu 
bahklanm1zm en miihim mii§teriler·in
den olan Romanya hiikfuneti haricden 
bahk ithalini kiilliyen menetmi§; Bul -
garistan ise bizden bahk mlibayaatm1 
yalmz tath su bahklarimtza hasreyle -
mi§tir. Bu bahklan da ki.ifeler ic;inde 
ve iistlerine cliz'i tuz serpmek suretile 
nakletmesinden dolay1 flc;t He hic;bir a
lakasl kalmann§tl.I'. 

Istanbul radyosu, saat on buc;u -
. ga kadar c;alarak ne§riyatma devam 
i ederken ve bu malarda memleket, 

borsa, ticaret, ajans haberleri biiyiik 
bir hassasiyetle takib olunurken Be
§ikta§ gibi miihim bir kazada mii -
nevverlerin, halkm bundan mahrum 
edilmesi dogru mudur~» 

Keyfiyeti tahkik ettik. Ald1g1 -
mtz neticeye gore Be§ikta1 kayma
kamhgl kazinolann kar§ISindaki ev 
sahiblerinin miiracaat ve §ikayetleri 
i.izerine boyle bir karar vermi§tir. 

r gmt bilmiyoruz. Belki davam1z bir tak1m 
mugalatalarla ortbas edilir. Bu takdirde 
kazanc onlarda, fakat hak daima bizde 
kahr. DavamiZln siyasi cephesi, bizi, biz
den fazla di.i~iinen bilgili ve gorgiilti ei • 
lerde idare edilmektedir. Bizim burada 
yapacagiiDJZ i§, davayr ilim baktmmdan 
etiid etmektir.» 

Tlirkiyeden bahk ithali 1ztrrarmda 
bulunan Yunanistan tuzlu bahklartml
za oldukc;:t ag1r bir giimriik koymas1 ve 
yaln~z taze bal1klarmun giimrUk res • 
minden mustesna tutmas1ndan dolaYI, 
ahzli itada santimi hesab eden erbab1 
ticaret iki, ti<; senedenberi bizim piya
samlzdan tuzlu bahk almaktan sar£1 na
zar edip istanbuldan taze torik ve Mar
mara adalarmdan kolyoz bahklarrm ta
ze olarak miibayaa, vapur ve motor -
lerle Yunanistana nakletmektedir. Yu
nan hukfuneti tuzlu bahgm ithalini me
netmesi ve taze bahjp.n serbest btrak -
mast shyesinde memleketin hem nc;tcl· 
hk san'abm korumu§, hem tuzlay1CI a· 
melesine i§ tedarik etmi§ ve hem de 
kendi yerli tuzunun sarfiyahm arbr • 
ml~tl.I'. 

Tahdidi ithalat usuliinden evvel se -
nede 60, 70 bin frc;t tuzlu bahk istanbul
dan ve be§ yiiz bin kilodan bir milyon 
kilo tuzlu, kolyoz da Marmara adala -
rmdan nakleden Yunanistan, istanbul
dan tuzlu bahk ithalattm bugiin be~, al
b bin fl!ftya indinni~tir. 

Yukanda say1lan sebebler yiiziinden 
:l:stanbulda ft<;lClhk san'ah inkiraza ug
r:tmt§ ve bu ylizden Be~ikta§taki fl!fl 
fabrikas1 kapand1g1 gibi sair fi<;tcrlan -
m1zm i§leri de c;ok azalmr§hr. 

lstanbul radyosu saat on bire ka
dar ne§riyatta bulunduguna gore bu 
tahdid kararmm hie; olmazsa ayni 
saate kadar temdid edilmesi laztm 
gelir: diyoruz. . 

Dogru degil mi? j 

Memba sulart 
Belediye, sular1n temiz
Jigini temin i~in bir 
talimatname haz1rladt 
Memba sulan btiyiik damacanalarla 

olduklan yerden §ehre getirildikten son
ra kiic;iik §iJelere taksim edilmekte ve bu 
suretle sal!lmaktadu. Bu kabil su depo
lan hakkmda Belediyece yeni bir tali -
matname yapilmt§l!r. Birc;ok ahkam1 ihti
va eden bu talimatnamede depolann ne 
§ekilde olmasr laz1m geldigi de gosteril -
mi§tir. Buralarda, memba suyu damaca~ 
nalanmn depo mahalli; §iteleri doldurma 
ve kapatma yeri: etiketleme ve dolu §i• 
~elerin depo edilme yeri; kirli §i~elerin yl
kama yeri ayn ayn k1s1mlar halinde ola
caktJr. 

Ahmed F aik Tiirkmen, bun dan sonra 
t:atay davasm1 te§rih etmi~ ve Hatay ili
mn bir TUrk yurdu oldugunu tarih be
§erl fizikl cografya ve TUrk : fslan: fel
sefesi bakimmdan tetkik ederek ilmi me
todlarla i~pat etmi~tir. 

Ahmed F aik Tiirkmen, gelecek hafta 
pazar giinii de konferansma devam ede • 
cek ve Hatay meselesi etnografya, folk
lor ve lisaniyat baklmmdan tetkik ede
cektir. 

Hatayda dogup biiytimii§ clan bu 
gene felsefe mualliminin, ilmi etiidlerini 
ma~allinde yapml§ oldugu ve k1ymetli 
vesikalarla takviye ettigi konferanslan 
hususi bir ehemmiyeti haiz bulunmakta • 
d1r. 

MUTEFERRIK 
Emniyet miidiirliigii i~in yeni 

bir bina yap1lacak 
istanbulda modern bir Emniyet mii • 

dlirlligu binast in§ast hakkmda tetkikat 
Y.apilmaktadtr. ;iehrin mlinasib bir ye
rmde yapllacak olan bu binanm alt kati 
tamamen motorlii polis vas1talarma 
orta katlart ktstm ve kalemlere, list ka~ 
h da mesleki laboratuarlara tahsis edi
lecektir. 

Bu binadan ba~ka §ehir dahilindeki 
polis merkezlerinden ba§lamlarak kara
kollara vartncrya kadar yeni binalar in
~a ettirilecektir. 

Halkevinde yap1lacak apor 
salonu 

Sarasker Mustafa Pa§a. muhasara i
<;in gerekli olan istik§aflan yapml§, ge • 
lecek askerin bannacab yerleri hamla
ml§, fa kat hiicuma kalkl~maml~tl. Top -
lar bile geli§igiizel dagihlmt§h. Si.iley -
man, i§te bu durumda adaya c;1kt1, yiiz 
bir pare top ahlarak selamland1. Ve 
Saraskerle karttla§lr kaf§llatmaz fuka -
!arm muhasara planma gore yer alma -
Ian emrini verdi. Bu plan ieabmca Fran
SJZ ve Alman bi.irc;leri kar§Ismda Rumeli 
Beylerbeyi Ayas, lspanya ve Ovreyna 
biir<;leri oniinde Oc;iincii Vezir Ahmed, 
lngiliz biirciine muvazi vaziyette ve 
merkezde Sarasker Mustafa Pa§alar bu
lunacaktJ. Sol cenahta Anadolu Beyler
beyi Kasim ve bu cenahm sonunda Sad- Su, ~arab, rala. ve emsali mi.iskirat fl-
nazam Piri Pa§alar yer almakta olup <;llarl me~e agact tahtasmdan; i~inde 
kar§tlarma Provans ve ltalya biirrleri bahk tuzlanacak fl<;Ilarla zeytin ve bo-

Kirli §i§eleri y1kama yerinde §ehir 
merkezi suyuna ve bulunmadtgi takdirde 
temiz oldugu s1hhiye heyetinee tasdikli su 
ile doldurulmu§ en az yanm tonluk su 
depolanna bagh akar su tesisalt olacak 
ve §i§eler ic;inde kaynar sodah su bulunan 
kazanlarda be§ dakika dezenfekte edil
dikten sonra ic;i ve d111 a§agtdan yukan
ya ft§ktran kuvvetli su cereyanlarile te
mizlenecektir. 

Eminonii Halkevi i~in bir spor salonu 
ile tiyatro salonu yapllmas1 kararla§ -
tmlm1§ ve Halkevinin yanmda bi.iyiik 
bir arsa satm ahnm1§11. Spor salonunun 
in~ast i~in lazrm olan para da mevcud 
oldugu halde ·lki senedenberi Mia in -
~aata ba§lanamamt§hr. 

~ ya doldurmaga mahsus f1<;1lar giirgen 
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Komiinistlik ve fa~istlik 
miicadelesi 

imdi bi.itiin Avrupa politikaSI 
komiinist taraftarlarile aleyh ' 
tarlan arasmda cereyan et ' 

mekte olan hayat memat miibarezesinin 
tesiri altmda bulunuyor. iki taraf ta bir• 
birinin yalmz inti§ar dairesini tahdide 
c;ah§makla kalmay1p yekdigerinin kokii" 
nii kurutmagt tasmim etmi§tirler. <;iinkii 
her iki taraf beraberce ya§amaga imkan 
olmadigt ve mutlaka birinin ortadan 
kalkmast zaruri bulundugu kanaatinde 
bulunuyorlar. 

Diger taraftan birbirile bugu§makta 
olan komtinistlik ve fa§istlik taraftarlari 
demokrasiye tabi memleketleri kendi 
niifuz ve tesirleri altma almaga biitiill 
kuvvet ve gayretlerile c;:ah§Iyorlar. <;iin' 
kii iki taraf ta ortada demokrasinin kendi 
ba§ma bir rejim olarak ya§IyamJyacagtn3 
ve mutlaka bir tarafa iltihak ve temessiil 
etmek zarureti oniinde bulunduguna i ' 
nanm!§tlr. 

Bu maksadla komiinistler biitiin de • 
mokrasi memleketlerinde olan sol parti ' 
leri (Halk cephesi) namt altmda birlef 
tirip sonradan bunun ba~ma gec;erek ka' 
mi.inistligi o memlekete hakim etmek ta' 

biyesini kullanmaktadular. Bu tabiyeyi 
evvela lspanya iizerinde tatbik ettilet• 
N eticede memlekette sol cereyan kuv • 
vetlendi, fakat General Franco'nun 1;1 • 
kard1g1 asker! isyan neticesinde 24 mil • 
yon niifuslu olan Avrupantn bu miihilfl 
memleketi ak1beti belli olm1yan dahili 
bir harbe dii§IDU§tiir. 

Fransada da (Halk cephesi) vi.icude 
geldi. Bu cephe intihabda ekseriyeti ka' 
zand1. Hiikumeti te§kile komiinistler i§ • 
tirak etmedikleri halde §imdiye kadar 
Blum kabinesinin dahili i§lere ve iktJsadi 
ve ic;timai meselelere clair yaphgr ka • 
nunlar, ald1g1 tedbirler ve takib ettigi po• 
litika tamamile sollann dileklerine uy • 
gun bulunmaktadrr. Y almz hariel po • 
litikada ve bilhassa lspanya i§lerinde 
Fransa kendi emniyeti ic;in en biiyiik za• 
man sayd1g1 lngiliz dostlugundan aynl' 
mamak ic;in sollann arzu ettigi hath ha• 
rekete pek uymami§hr. 

F rans1z komiinist partisinin 22 kanu· 
nusanide yapt1g1 umuml kongrede bll 
partinin gayesi ne oldugu ac;1k olarak be" 
yan edildi . .Ayandan M. Cachin Fran· 
s1z komiinist partisile Sovyetlerdeki parti 
arasmda fikir cihetinden bir fark olma· 
d1gml tasdik etmi§tir. 

Frans1z komiinist partisinin umumi H
tibi M. Thorez de Fransada bir Sovyet 
rejiminin teessiis edecegine iman1 oldu • 
gunu soylemi§tir. 

lspanya ve Fransadaki vaziyete ba • 
karak M. Musolini demokrasi rejiminin 
sonu Sovyet rejimine varacak ahvale ha· 
z1rhktan ba§ka bir~ey olmad1gmt ahirell 
soyledi. Gene bu sebebden Almanyada 
ve ltalyada demokrasi komiinistlik kadar 
zararh ve tehlikeli saytlmaktadtr. 

23 Hnunusani tarihile Belgraddan c;e' 
kilen bir telgrafa gore Yugoslavya Kra
lmm validesi Kralic;e Mari (~alkan) 
gazetesinde biiti.in diinyaya hitat>en bit 
beyanname ne§rederek Avrupa millet ~ 
lerini; Avrupa medeniyetini tahrib et ~ 
mekle tehdidde bulunan Bol§evizmin hii' 
cumundan korunmaga davet etmi~tir. Bll 
haber Yugoslavyadaki ruhi haleti gos • 
termektedir. Arllk komiinistlikle fa§istlik 
arasmdaki mtibareze bu iki rejimin ta ' 
raftarlan arasma miinham kalmal111~ 
bulunuyor. 

Muharrem Feyzi TOGAl' 

Fakat hakkm tahrik ettigi kol kadar 
hJrSm, menfaatin harekete getirdigi bilek 
te hassashr. Ondan otiirii §OValyeler ya -
man davranmay1 tasarlam1§lard1. Ada -
nm biricik kasabas1 ve kalesi olan Rodosu 
a§Ilmaz istihHmlarla c;evrelemi§lerdi. Her 
istihkam, yekpare ehram gibiydi. Bunun
la beraber ~valyeler, Tiirk giiciiniin ta§l 
toza c;eviregelen yiiksekligini de dii§iin -
miiyor degillerdi. 0 sebeble ba§lanna 
topladiklan kalabahga manevi bir kuv
vet a§Ilamak istiyerek hurafeler tarihinden 
destanlar tertib ve bunlan hirer ilahi gibi 
kiliselerde terenniim ediyorlard1. Yiirek
leri hirer istihkam haline koymak ic;in uy
durulan bu destanlara gore Rodos, gii -
ne§le denizin sevi§mesinden dogmu§tUr ve 
daima onlarm himayesi altmda kalacak
tJr. 

dii§iiyordu. Hiinkann otag1, Sarasker tahtasmdan; derununa dondurma kutu
karargahmm arkasma dii§en bir tepe ii- lan, kar ve buz vaz'ma mahsus fr~rlar 

Depolarda biiyiik kablardan kiic;iik §i
~elere sularm tevzii her zaman Belediye 
memurlannJn kontrolu altmda yapllacak
tJr. Depolarda ~ah§an miistahdemler 
i§ masmda kauc;uk ayakkabr ve beyaz 
gomlek giyeceklerdir. 

Halkevt miidiirii yakmda Parti ba§ • 
kanile bu hususta temaslara ba~hya • 
cakttr. ~~~~~~----------'!"' 

Giine§ ve deniz, §iiphe yok, yenile -
mez. Lakin onaltmc1 amda biitiin Av -
rupa, biitiin Asya ve yan Afrika, Tiirk
lerin giine§e de, denize de tahakkiim e -
deeegine kanaat besliyordu. ~ovalyeler, 
kendi askerlerinin idrakini de sendeleten 
bu kanaati gidermek ic;in Rodosun bir 
c;ok istila ordulanm geri ctevirdigini ileri 
siiriiyorlard1. K1rk iki y1l evvel Mesih 
Pa§a kumandasmdaki Tiirk muhasara 
ordusunun ric'ati de biitiin bu masallan 
ciddile§tiriyordu. Rodoslulardan bir kis
ffil o inamlmaz ric' ati gozlerile gormii§ -
lerdi, gormiyenler de analarmdan, baba
lanndan dinliyerek hakikati ogrenmi§ 
bulunuyorlard1. Bu, §ovalyelerin uydur
duklan hikayelerin dogru olabilecegini 
zannettiren bir amildi ve halk, istihkam
lardan ziyade o ric' ati di.i§iinerek Tiirk
lerle harbe hamlamyordu. 

Yaylak Mustafa Pa§a kumandasm -
daki Tiirk donanmasmm 7 haziran 1522 
de ada oniinde goriinmesi iizerine §oval
ye]erin barb bayragm1 ~ekmeleri, ikinci 
vezir Mustafamn karaya asker dokme -
sine ehemmiyet verilmemesi, hatta Sui -
tan Si.ileymamn 8 temmuz 1522 de muh
te§em bir ordunun ardmda adaya c;1k· 
masmdan da tela§a dii~iilmemesi bun -
dandtr, ~ovalyelerin masallarla halk1 
kandirmi§ olmalan yi.iziindendir. 

Eger adada oturanlar, Mesih P•§a -

zerindeydi. ise <;am tahtasmdan imal edilir. 
Ttirkler Alman btirciine yirmi bir, Giirgen tahtalan istanbula evvelden-

Sen Nikola kulesine yirmi iki topla ate§ beri izmirden getirilir. Son zamanlarda 
ac;acaklard1, ngiltere ve !spanya biirc- bu tahtalarm istanbula nakli !fOk azal -
lerine kar§I da herbiri lie; toptan miirek- mt§ ve birka!f aydanberi piyasada da 
keb on dort batarya tabiye etmi§lerdi. glirgen tahtast kalmaml§ oldugundan, 
~ovalyeler, biitiin iimidlerini Venedikli bu yuzden stkmtl c;ektiklerini fl!flcllar 
miihendis Gabriyel Martinengo'ya bag- soylemektedirler. 
lamt§lard1. Bu adam, san' atmda c;ok !stanbulda tuzlaytcilar tarafmdan 
mahirdi, bir y1gm ilml projelerle Girid • kullamlan bahk ftc;tlarl ti~ boydur ve 
den Rodosa gelmi~ti. 0 amda Tiirkle- baflka ba§ka isimleri vardrr. 
· I En ki.i<;iigii Qakon ft!fldtr. Bu f1c;1da 

nn agam yiiriitmekte ve yeralti yolile 35 kilodan 40 kiloya kadar taze bahk 
kale devirmekte biiyiik bir §ohretleri var- tuzlamlabilir. 
d1. Gabriyel Martinengo, i§te bu ,ohreti Orta boylu bahk frc;rsma Kuga, yahut 
kendi zu'miince korletecek bir alet ke§- Binlik ft!fl denir. Bu frc;r 48 kilodan 58 
fetmi§ti, onu Rodos sava§larmda tecrii • kiloya kadar taze bahk ahr. 
be etmek istiyordu. En btiyiik bahk f1<;rsr $amandrra na • 

mt verilen f1<;1d1r. Bir ~amandrra da 70 
Bu miihendisten sonra ~ovalyelerin kilodan 85 kiloya kadar taze bahk tuz-

bel baglad1klan askeri zekalar topc;u Ianrr. 
Generali Guyot de Marselhae ve alem- - --·------ ------
dar Hanri Mauselle'di. Onlar mitolojik $EHJR ISLER/ 
devirlerin yan ilah tannlan gibi tabiat • 

ten iistiin kudret sahibi tamhyorlardl, 

Tiirkleri denize dokmegi taahhiid etmi~ 
bulunuyorlard1. 

[ArlcaSI Varl 

(1) ilk Rodes muhasanunnda Ttirkler 
~anh bayraklarml mazganar iizerine dik
mi~lerdi. Hatta kalenin 1(( tarafma da mer
dlvenler kurmu~lardl. Mesih Pn§a l§te bu 
nazik dakikada c ya~ma yoktur:. diye tel
li'lllari haykirtti~mdan asker k1zd1 ve avuc
Iartnda bUlunan zater kU§unu brraktl. 

Y eni taksi otomobilleri 
Son gUnlerde piyasaya gayet liiks 

taksi otomobillerl ~<Ikanlml§tl.I'. Fakat 
Belediye zab1tas1 talimatnamesinde 
mevcud olan maddeye gore taksilerin 
tekerlekler kapaklarmm mat renginde 
olmast icab ettiginden yeni taksilerin 
pml pml parhyan tekerlek kapaklan 
Belediye tarafmdan siyaha boyatllml~
hr. 

S1hhi baz1 maddeleri daha ihtiva e -
den bu talimatname oniimiizdeki mayl -
sm on altmndan itibaren tatbika baolana· 
cak ve aksine hareket edenler eeza gore
ceklerdir. 

l stanbul limanmm projesini 
yapa cak heyet 

istanbul limanmm miistakbel proje • 
sini yapacak !ngiliz mlihendislerinin 
pazartesi giinii ~ehrimize gelmeleri kuv 
vetle muhtemeldir. 

0 gun Liman Umum miidtirliigilnde 
bir toplantt yapllacak ve 1slahat i§leri 
hakkmda konu!;iulacakt1r. 
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Erenkoyiinde himaye edilen yoksul yavrular 

<;ocuk Esirgeme Kurumu Erenkoy 
§Ubesi, Erenkiiy dorduncii ilkmekteb 
talebesinden 55 fakir ve kimsesiz yav
ruyu himayesine alarak bunlara hafta-

da da dart giin s1cak yemek vermege 
ba§laml§tlr. Yukarrki resim bu yavru -
larr himaye heyetinin nezareti altmda 
yemek yerlerken giistermektedir. 

Muaddel te~kilat kanunu 
teblig edildi 

Maarif Vek~leti merkez te~kilAtl ve 
vazifeleri hakkmdaki muaddel kantll'l 
Vilayete teblig edilmi§tir. Yeni kantll'lll 
gore: 

Orta Tedrisat umum mUdlirli.igti reS' 
mi ve hususi liselerin, orta ve muallitl'l 
melrtelberinin idare -i~lerini, tedris ve 
terbiyev1 faaliyetlerini ve muallimlerle 
talebenin tedavi edildikleri Vekalete 
merbut s1hhi miiesseselerin i§lerini id8£ 
re, tanzim ve tslah vaZiifesile miikelle 
olmak iizere Ulf §Ubeye aynlmr§tll'. .. 

1Ik Tedrisat Umum miidiirlugii re!l .. 
mi ve hususi ilkmektebler ve yah Jl'lel' 
tebleri ilk derecede hususi dersaneler1 

millet mektebleri i§lerini ve hallt ter11: 
biyesi etrafmdaki mesaiyi idare ile 1?, , 
kellef bulunmaktad1r. Bu umum Jl'l.11 

di.irlUk te U<; flUbeye aynlm1~hr. 

Cumhuriyet 
NuthatJ S Kuruttur 

A bona f TOrkiye Hark 
'eraiti i~in ~~~ 

Senelik 1400 Kr. 1700 l(r· 
Alta ayhk 750 t450 
0~ ayhk 400 800 
Sir ayhk 1 SO yoktllf' 

n 



lVIadrid ~ok §iddetli ola-1 
rak bontbardiman edildi 
~ehirde 
biiyiik 

biiyiik 
bir • yets 

tahribat oldu. Halk 
ve bedbini i~inde 

d ~alarnanka 24 (A.A.) - Sima! or- reketleri esnasmda, Keypoint, Lorna, De
l i~ an .. kurnandanhgmm ne§rettigi bir teb· los ve Ojen yoluna hakim ola11 Alamen
b~e &ore Endiiliiste kaydedilmege degeJ deros'u i~gal etmi~lerdir. Asiler, bu son 
v It~y Yoktur. Kttaatm ileri hareketi de • noktaya c;ekilmi~lerdir. Asilerin tayyare· 
~r etrnektedir. Albanca'nm cenubunda Jeri, yeniden Malaga'yt bombardtman et
rn kubulan bir miisademede dii~man 115 mi§tir. Bu bombardtman bilhassa Terre
P a tu! vermi~tir. Ochicha' da da bir <;ar· molinos mahallesinde miihim hasarlara se-
~~~a olmu& ve dii~man 32 maktul ver· bebiyet vermi~tir. Y almz bir ki~i olmii~-

lllt§ltr. tiir. Endiiliis cephesinde cumhuriyetc;iler, 

Kral Alfons'un isim giinii Lopera'ya dogru 4 kilometro ilerlemi~ler· 
l d ? dir. T aarruzlanna devam etmektedirler. 

?u nasrl kutlu an r. 
}( •vtadrid 24 (A.A.) _ Bugiin sabtk F ransa · V alansiya hava selerleri 

tal Onu~iincii Alfons'un isim giinii ol· Valencia 24 (A.A.) - Yakmda 
~ast .dolayJsile Madrid ~ehri muhasema· F ransa ile Valencia arasmda hava sefer· 
dtn htdayetindenberi giiriilmemi& bir ~id- Jeri tesis edilecektir. 
t et!e bornbardtman edilmi§tir. Sehrin or· Li:zbonda alrnan tedbirler 
asma attlan bir bomba ecnebi gazete 

III h b Lizbon 24 (A.A.) - T ethi§c;iler ta-
~·u a irlerinin bulundugu yere pek yakm rafmdan yeni bir suikasd yaptlmasma rna· 
lr noktada patlamts.sa da kimse yaralan· 

III ni olmak i<;in umuml binalar polis ve as· 
1 arnt§hr. Simdiye kadar, ahlan bomba· keri miifrezeler tarafmdan muhafaza e • 
ardan be~ ki~inin iildiigi.i ve 9 ki§inin de dilmektedir. Y almz zabitlerle memurlar 
~aralandtgl te~bit edilmi~tir. Bombardt • Harbiye Nezareti binasma girebilmekte-

an saat 11.45 te ba&lamJ& ve hemen bir d 
sa dirler. Belediyenin etrafmda ikame e i-
1 at s~rrni.i&tiir. Sehrin ortasmd~ki soka~- len polisler binaya girip <;Ikanlann c;an
~~a bn~ok 15,5 luk obiisler du§erek bu-
~uk h talanm muayene etmektedirler. . ta ribat yapmt~lardJr. Halk yeis i-
~Indedir. Tozdan bembeyaz olmu§ oto- lspanyaya giden lngili:z 
lllobiller sokaklardan gec;mektedir. He • goniilliileri 
IIIen bi.itiin civar mahalleler bombard!- Londra 24 (A.A.) - Ekseriyetle §i· 
bandan miiteessir olmu~tur. Sutlannda malden gelen yeni bir lngiliz gonullii kafi-
alyelerle evlerinden kac;anlar goriil - lesi hiikumet kuvvetleri yanmda harbetmek 

IIIektedir. i<;in ispanyaya gitmek iizere F alkeston'· 
Cumhuriyelfiler de ilerledih- dan hareket etmi§tir. 

lerinden bahsediyorlar Bunlar liman polisinin ihtaratma rag· 
b· f\:1~drid 24 (A.A.) - Malaga'dan men Parise gitmekte ve bu yolculuk ic;in 

Ildm)iyor: de haft a tatili miinasebetile gidip gelme 
Curnhuriyet kuvvetleri. parlak ileri ha- bileti almaktadiT!ar. 
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F ransa ingiltereden 
bor~ para ahyor 

Alacag1 paran1n miktar1 
elli milyon sterline 
bali~ olmaktad1r 

f Londra 24 (A.A.) - Mall mah -
;Her elli milyon sterlinge balig olan 

ranstz istikrazmm akdedilmek iizere 
~dugunu bildirmektedirler. lstikraz 

ransa tarafmdan degil Franstz demir -
l'?llan idaresi namma yap1lacakt1r. fn -
&tltere Maliye Nezareti bu husustaki 
IIIiisaadeyi vermi•tir. Bankalarla F rans1z III.. ~ 

urnessilleri arasmda miizakereler cere -
l'an etrnektedir. 

lstihraz bir hac giine hadar 
yaptltyor 

S Londra 24 (A.A.) - «Evening 
:F'tandard» gazetesinin bildirdigine gore. 

r1anstz istikraZI birka<; giine kadar ya -
PI acakt 1 'j' 1· · · k .. 1 b: .. .Ir. ng1 IZ rna tyesmm at 1 ta e· 
1' ~~enne, istikrazm miktan 50 mil yon 
f n~1hz lirasma indirilmistir. lstikrazm 
atzi Yiizde bestir. . 

Japon e~kamharbiyesinin 
tebligi 

ka~?kyo. 24 (A.A.) - Erkamharbiye, 
li,. Inenm istifas1 i.izerine agg1daki teb-

g1 ne~retm i§tir: 
rn:~il!i miidafaayl si.iratle tensik et -
tUr!" laz1~d1r. Siyaset adamlarile her 
liu u __ te~nki mesainin imkans1z oldugu
Zak'gordi.igi.imi.izden kendimizi muhafa
tav arhktan kurtarm1ya, her ti.irHi. mu -
\>e ~ssJt anla~ma tarzlanm reddetmege 
la y a~on siyasetini kendi vasitalanmiz-

elitle~tirmege karar verdik.• 

'1' k Yeni Japon habinesi 
bu..,~ Yo 24 (A.A.) - Japan Ajansmm 

"-ll'd!'. . l'at0 gme gore, General Ugaki Impa-
l'tl.e~ tarafmdan yeni kabineyi te§kile 
1\1 Ur edilmi~tir. 

t~· liitler, lngiliz Krahmn 
~ R'iYrne merasiminde haz1r 
t hulunacak m1? 

ondr 
Ra~"t . a 24 (A.A.) - Sunday Reffere 
Qiihn esmin Berlin muhabirinin bildir -
C~gj ~- gore, bu aym otuzunda soyliye
Ceor 1~ nutukta M. Hitler, Kral Altmc1 
l~nrng~ u~ ta~ giyme merasiminde bu -
tit~~i _u.z:re Londraya gidecegini bil
.c\l't\ ~hbmal dahilindedir. 

er•kadaki grev nihayete 
bet . eriyor 

l'tl." rolt 24 ( Uqiri . A.A.) - General Motors 
~a~l§t1/eh sah gi.inii birka~ fabrikayi 
2\)l§tir, Tnak niyetinde oldugunu soyle -

~ Va· 
Q a.~lt'l §~gton'da soylendigine gore, l§ 
t 1~'1Yetu · Pekins, General! Motors mi.i-
aslllda ~.grevci amele murahhaslan a

tet etrnekir Tni.ilakat tertib etmege gay
tedir, 

Tiirkiye ile italya 
aras1ndaki dostluk 

Bir Alman gazetesi bu 
tesriki mesaiyi ~ok 

faydab buluyor 
Roma 24 (A.A.) - Burada mevcud 

olan kanaate gore, ltalyanm yeni Ak • 
deniz siyeseti ingiltere ile akdettigi anla§· 
rna ile ba~lamt§hr. Bu anla~may1 Ti.irkiye 
ile ban& takib etmektedir. Bunu da Yu
nanistanla miinasebatm tslaht ve Yugos -
lavya ile de tam bir te§riki mesai takib 
edecektir. 

Turk - ltalyan anlafmast ve 
Almanya 

Berlin 24 (A.A.) -D. N. B. Ajan
Sl bildiriyor: 

Rii§tii Arasla ftalya Hariciye Baka
m Ciano arasmda derpi§ edilen miitakat
tan bahseden Koerrespondans Politik 
~oyle yaztyor: 

«Akdeniz havzasmm endi§e unsurla
nm kaldtrmak maksadile yap1lacak olan 
konu~manm miisbet bir neticeye varma -
s1 umumiyetle iyi ve memnuniyetle kar§l· 
lanacakt!r. Akdenizde kollektif sistem 
ahengi temin ve Akdeniz devletleri ara • 
smda itimadt artuacak yerde aksi bir te
sir yapmakta idi. Bir takim te~ekkiiller 
viicud bulmakta ve bu te§ekkiiller hari • 
cinde kalan devletleri de memnuniyet -
sizlige sevketmekte idi. 

Alakadar taraflar arasmda yaptlacak 
gorii&meler herhangi bir sureti halle vast! 
olmak ic;in en iyi c;aredir. Buna hic;bir 
~iiphe yoktur. Halbuki ba~kalannm faa! 
mi.idahalesi umumiyetle ihtilatlar tevlid 
etmekte, anla~may1 geciktirmektedir. Ro
ma ile Ankara Akdenizi bir sulh unsuru 
haline getirmekte ve iki memleketin refa
hma engel olabilecek her~eyi bertaraf 
eylemekte menfaattardirlar. Akdenizle 
ancak ticaret ve seyrisefain bak1mmdan 
alakadar bulunan Almanya bu konu~ma
lara muvaffakiyet temennisinde bulunu • 
yor.» 

Atinada a~1lan Turk resim 
ve eserler sergisi 

Atina 24 (A.A.) - Edebiyat salo
nunda diin ac;tlan Turk resim o;e eserler 
sergisi gazetelerde uzunuzadtys mevzuu 
bahsolmaktadtr. Halk ta bu sergiye bii
ytik bir alaka gostermektedir. 

M. Mussolini martta Trablus 
garbe gidecek 

Trablus 24 (A.A.) - Bir fa~ist top • 
lanbsmda Trablusgarb Valisi Mare~al 
Balbo, Trablusla Bingazi arasmda deniz 
boyunca giden biiyiik yolun kii§ad res
mini yapmak i.izere M. Mussolini'nin 
martta buraya gelecegini soylemi§tir. 

T ro~ki ithamlara 
cevab veriyor 

«Hitler ve Japonya ile 
ittifak edebilecegim bir 
nokta bu!unabilir mi?» 

Meksiko 24 (A.A.) - Troc;ki ile oglu 
Moskova'daki yeni muhakeme dolay1 . 
sile Sovyet divamharbinin kendilerinin 
tevkifine karar vermi~ olmasma, ilk da
vada da itham edilm~ olduklanndan 
dolay1, hayret etmemi§lerdir. Troc;ki, 
Japonya ve Almanya ile bir ittifak ak
dini Radek'e tavsiye etmi§ oldugu hak
kmdaki iddiayt ~iddetle reddetmi§tir. 

Bu mlinasebetle yazd1g1 bir makalede 
Troc;ki diyor ki: 

«Sovyetlerin ve Tuna devletlerinin 
di.i§mam olan Hitlerle veya Sovyet hi.i
kfunetile <;inin di.i§mam olan militaris 
Japonya ile ittifak edebilecegim bir 
nokta tasavvur edilebilir mi?. 

1928 de Radek'le alakas1m kestigini 
bildiren Troc;ki §Unlan ilave ediyor: 

«$ayani itimad bir adam olarak Ra -
dek'i intihab etmekligime hi<;bir sebeb 
yoktu. Ondan daha mes'ul ve ciddi a
damlar olan Zinoviyef, Kamenef ve 
Smirnof Sovyetleri parc;alamak hakkm
daki planlanmdan §imdiye kadar ni~in 
bahsetmemi§lerdir. ?• 

Troc;ki, kendisile Radek arasmda bir 
vas1ta olarak kullamld1gi soylenen Vla
dimir Romme'un ismini ilk dcfa olarak 
i§ittigini beyan etmi~tir. . 

Moskova'daki Trcx;ki partisine men
sub komi.inistler hi.ikumetin Tr<><;kinin 
Meksika'daki ikametinin mes'uliyetini 
dcruhde etmi§ oldugunu soylemekte -
dirler. 

Meydana ftkan hakikatler 
Moskova 24 (A.A.) - «Mi.ivazi mer -

kez• davasmm ri.iyeti esnasmda Pia -
takov, 1931 senesinde Berlinde Tro<;ki
nin oglu Scdov'a rasgelerek ondan Sov
yet Birliginde bir kundak<;Ihk ve tet
hi§<;ilik rejimi tesisi hakkmda talimat 
ald1gmi ve Tr<><;kiden gelen bir mektub
da da Stalin'le arkada§lanmn katli em
redilmekte oldugunu soylemi~tir. 1932 
senesinde Berline yapbg1 bir seyahat 
esnasmda Piatakov bu §ehre donmi.i~ a
lan Sedov'a tesadi.if etmi§ ve Sedov, Ra
dek ve Kamenef'e, Bukarinle s1k1 bir 
irtibatl olacak olan bir Tro<;ki - Zinov -
yef merkezi kurulacagmdan bahsetmi§
tir. 1933 te Piatakov, Kafkas ve Ural 
mmtakalarmda bir Tr<><;ki hareketi u • 
yand1rma::: i<;in Serebriakov ile gori.i§ -
mi.i§ti.ir. Nihayet 1933/34 te cmiivazi 
merkez. sureti kat'iyede te§ekki.il ede -
rek kundak~1hk inki§af etmi§ ve birka~ 
maden kuyusu berhava edilmi§tir. 

Am erika feyezani 
300,000 ki~i su ve kar 
albnda imdad bekliyor 

Nevyork 24 (A.A.) - On devletin 
arazisinde tugyan bir felaket §eklini a! • 
mi§tlr. Bu havalide 300,000 ki§i mesken
siz kalml§ Ve 24 ki§i olmii§ti.ir. Zarar ve 
ziyan 15 milyon dolan bulmu§tur. 

T ugyan bilhassa Ohio' da tahribat yap
mi&tir. Hasarat be§ milyon dolar olarak 
tahmin edilmektedir. 

Cincinnati §Chrinde 18 kilometro mu
rabbamda bir arazi parc;as1 sular altmda 
kalmJ~hr. 

Potsmuth'un yans1 su altmdadu. Bu 
&ehir ac;hk tehlikesine maruzdur. Soy -
guncular fiTSattan istifade etmektedirler. 
Polis bunlan oldurmek ic;in emir alml§ • 
hr. Su altmda kalan mmtakalarda bu fa
ciaya ilaveten grip salgm halinde ba~· 
gostermi~. birka<; zatiirrie vak'asJ kayde· 
dilmi~tir. 

Son alman haberlere gore miithi§ bir 
kar futmas1 Ohio vadisinde hiikiim siir • 
mektedir. FITtma belki sulann kabarma
sma mani olacakhr. Fa kat ~imdiki hal· 
de meskensiz kalanlann Jstuablanm arhr· 
maktadJT. 

Times nehri ta§b 
Londra 24 (A.A.) - Son yagmurlar 

neticesinde !ngilterede mi.ihim feye -
zanlar olmu§tur. Bilhassa Times nehri 
ta~mt§ ve nehir boyundaki yollardan 
bir~oklart iizerinde miinakalat durmu§· 
tur. 

Davamtz ve yabancdar 

Eski F rans1z Ba§vekili 
Paul Boncour diyor ki: 

«Daima k1ymetli olan Tiirk dostlugu Bogazlar 
mukavelesinden sonra daha ktymetli olmu~tur» 
Pariste <;tkan La Tribune des Nations 

gazetesinde eski Ba§vekil ve Senator M. 
J. Paul - Boncour imzasile Sancak me
selesi etrafmda bir makale inti§ar etmi§
tir. 

Bu §ayam dikkat makale aynen §oy-
ledir: 

«Delbos'un ve Vienot'nun son derece 
can sikicJ bir i§ olan lskenderun mesele
sini idare etmekteki tarzlanna kusur bul
mak ic;in hakika ten c;ok fen a niyetli ol
mak laz1m gelir. 

Ti.irkiye ile olan dostlugumuz eskidir, 
Krahm1z Birinci F ranc;ois, Sovyetlerle 
anla~mak ic;in kendilerini Hitlerin kollan 
arasma atmaga hazu bulunan muhafaza
karlanmiza birka<; amhk ders vermi§ bu
lunuyor. 

Daha §imdiden bizimkinden c;ok daha 
fazla ciir' etkar ve dinamik olan Alman 
propagandasi, Umuml Harbin ba~langt
cmda bu dostlugu elimizden kaph. 

Dogan cumhuriyetleri anlamamakta 
devam eden ve hududlarumz haricinde 
okunan Marseillaise'i inkar eyliyen cum
huriyetimiz ve daha evvelden mahkum 
bulunan bir rejimi sonuna kadar devam 
ettirmekte inad eyliyen miimessillerimiz, 
evvelce biraz hupalandtktan sonra bugiin 
kendi itinalan sayesinde canlanmi§ olan 
harb yorgunu bir yurdu demirden bir elle 
idare etmekte bulunan gene kuvvetlerin 
sempatilerini, onlann kalkmmakta olduk
lan zamanda kazanmadtlar. Harb kah
ramanhgJ ve sulh esnasmda da Cenevre
deki uzun <;ah§malanmtz bu vaziyeti dii
zeltti. 

Sarih ve bugiine kadar riayet edilmi~ 
bulunan bir anla§ma, 1933 senesi ba~ -
langtcmdanberi bunu meydana koymak· 
ta idi. Romanya ve Yugoslavya vasttasi
le Balkan Antantma baglanmakta olan 
Kiic;iik Antant politikasJ Tiirkiyeyi, sulh 
ve muahedelerin muhafazasma taraftar 
olan milletler arasma dahil etti. 

Montreux konferans1, muahedenin Bo· 
gazlara miiteallik olan k1smtm Tiirkiye 
ile Karadenize sahildar olan devletler le
hine olarak tadil etmek suretile biitiin 
bunlan teyid eylemi~ oldu. Bu hiikiimler 
arhk yeni vaziyetlere uymamakta ve 
ktt' anm bu parc;asmm kat'i emniyetine 
mani bulunmakta idiler. 

Nihayet Rusya ile yapmt§ oldugumuz 
ve tahrib edilmesi ic;in FJanstz efkan u
mumiyesinin bir k1smmm elinden geleni 
yapmakta bulunmasma ragmen fikrimce 
mer'iyeti devam eylemekte bulunan bir 
anla§ma Fransa ve miittefiklerine biiyiik 
bir fayda temin etmi§tir. Filhakika Cue
ben ve Breslavm maceralan giiziiniine ge
tirilir ve yeni Bogazlar rejiminin Karade
niz kaplS!m kapaytp Akdeniz kaptsim a<;
mak manasma geldigi dii§uniiliirse bu 
paktm ehemmiyeti tebariiz eder. 

F akat tabiidir ki bu vaziyetten istifa
de edebilmek ancak kapJCI ile iyi gec;inil
digi takdirde miimkiin olur! 

Daima ktymetli olan Tiirk dostlugu 
Bogazlar mukavelesinden sonra daha 
kJymetli olmu§tur. 

lngiltere bunda aldanmadt ve vakit 
kaybetmedi. 

T abii bizler de bu dostlugu kaybet -
~ek ic;in bir§ey yapmadtk. Hie; olmazsa 
lskenderun meselesi dolaytsile yapmi§ ol
dugumuz mi.izakerelerde boyle bir §eye 
sebebiyet vermi§ oldugumuz iddia edile
mez. Bu miizakereler esnasmda her §ey 
yolunda gitti. 

F akat Turkiye ile olan dostlugumuzu 
kuvvetlendirmek ic;in icab eden her§eyi 
yapttk mt? 

1933 anla§masJ bir ba~lang1cdan iba
retti. Montreux konferans1 bir merhaleden 
ba~ka bir§ey degildi. Turkiye, Balkan 
Antantma dahil bulunmasJ ve bu antan
tm da Ki.i<;iik Antanta bagh olmasl do
laytsile kendisini, hie; olmazsa filen mut
tefiklerimizin ve bizim istikrarh bir poli
tika tatbik1 suretile kurrnaya ~ah§hgimtz 
toplu emnivet sistemine dahil telakki e-

M. Paul- Boncour 

diyordu; bu sis tern ise kendisine dahil 
bulunan ve riayet gosterenler haricinde 
kalanlan c;erc;evesi dahiline almayi sar· 
smhya sebebiyet verebilecek bir hareket 
telakki ediyordu. 

0 zamandan itibaren Fransa ile Tiir
kiye arasmda bir miitekabil yardtm pak
tl yaptlma~I zarureti ba*giistermi~ bulu
nuyordu, bu pakt ta bizi baglamakta olan 
ve halen mevcud bulunan Sovyet paktma 

ve Kiic;iik Antant devletleri paktma bag
It olacakt1, ve eger hadiseler tarafmdan 
husul bulacak bir siirprizle kar§Jla§mak 
istemiyorsak bunun derhal tezahiir ettiril
mesi ve sarih bir §ekilde meydana konul
masJ icab ediyordu . . 

Zira bu hadiseler art!k 7 marttanberi 
Ren iizerinde ve temmuzdanberi de is • 
panyada cereyan etmekte bulunuyordu. 

Biliyorum ki Tiirkiye boyle bir anla§
ma yapmaga haztr bulunuyordu. Acaba 
hal a vaziyet bu merkezde mi? Bunu 
temenni edeliib. 

T ahlilde ve fikir sahasmd~ bu tavsi -
yenin ktymeti vard1r. Filiyatta ve diplo
maside ise bu tavsiye her zaman ktyme
tini muhafaza edemez. Hususi bir ihtila
fm halli ekseriya umuml bir tesviye ya
piimamasi yiiziinden akim kahr. 

1ngiliz - 1talyan anla§masi ne F as ve 
lspanyada bizi me§gul eylemekte bulu -
nan meseleleri ve ne de Akdenize sahili 

olan diger devletleri alakadar eden me
seleleri nas1l halledemiyorsa Tiirkiye ile 
yalmz iskenderun meselesinden ba§ba§a 
vermek te onunla aramJZda bulunan ve 

her zamankinden daha fazla bir ehem
miyet arzetmekte olan hukuki ve ameli 
miinasebetleri tanzim etmiyecektir. Ve 

belki de bu miinasebetlerin tanzimi 1s -
kenderun meselesini de halledecektir.» 

Bir Yunan ga:zetesinin giizel 
bir yaztst 

Atinada c;tkan Proiya gazetesinin son 
gelen niishalarmda Tiirkiye ile F ransa 
arasmda bir ihtilaf doguran Sancak me

selesine dair dikkate deger bir makale 
vardu. Makalenin muharriri Y. Arva -

nidakis 1skenderun meselesinin oyle bir
denbire obnay1p Umumi Harbden son • 
ra biiyiik devletlerin birbirleri arasmda 

ve gene biiyiik devletlerle Tiirkiye ara
smda akdedilen muahede ve itilafname

lerin tabii bir neticesi olarak ortaya ~~k
tlgmi ve Tiirkiyenin bu meselede lama
mile hakh bulundugunu tasrih ettikten 
sonra Mondros miitarekesinden ba§hya

rak Tiirkiye ile Fransa arasmda imza 
edilen son Ankara itilafnamesine kadar 
biitiin muahedelerde Tiirkiyenin Sancak 

iizerindeki haklanmn tamndtgmi ve bil
hassa son itilafname ile Tiirkiyenin Irki, 
iktJsadl ve askeri haklanmn F ranS17lar 
tarafmdan tamnm1* oldugunu daha IYI 
tebari.iz ettirmektedir. Makale ~oyle biti
yor: 

«Ti.irkiyenin yalmz 1rki degil, hie; bir 
miinaka~aya tahammiilii olm1yan askeri 
ve ikttsadi haklan da vardtr.» 
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MIHINA 

Sancak 
son 

davas1nda 
vaziyet 

~ lin sabahki Istanbul gazetelerin
IJ::::&I de inti~ar eden Paris telgraflan, 

bize 23 ikincikanun tarihli 
Frans1z gazetelerinin Hatay meselesi ve 
Cenevre miizakereleri hakkmdaki yaztla· 
nnm hulasalanm getirdiler. Parisli mes
lekta§lanmlZln bu yaz1lanm hulasa eder
sek goriiriiz ki: 

1 - ingiliz siyaseti, Sancak mesele -
sinde Frans1z politikasma muzahirdir. 
Hatta Le Petit Parisien «En biiyiik ko
zumuz /ngilterenin muzaheretidir», diye 
bagmyor. 

2 - Almanya ve italya Tiirkiyeyi 
mukavemete ve anla§mamaya te~vik edi
yorlar ve bu iki devlet o te§viki, ( Tiirki
ueye dost olduklar1 i~in degil; arazi ta
mamiyetine kimsenin tccaviiz edememesi 
nazariyesini Tiirklcre ihlcil ettirmek, man
da sislcmlerile ekalliyet kaidelerinin altrm 
iisiiine geiirmek i~in yap1yorlar» diyorlar. 

Franstz gazetelerinin Tiirkiye aleyhin· 
deki bu propagandalanna cevab vermek 
iizere kalemi elimize aldtk. Y azmak is· 
tedigimiz §eyler §unlardJ ve yazmaga 
ba&ladik: 

F ranstz politikast, bir siirii miittefikle
rin himmetile kazamlan 1918 asker! ve 
1919 siyasi zaferinden sonra, bize oyle 
geliyor ki F ranstz politikactlanmn gozle

rini bir gurur ve gaf!et perdesi baglarnJ§· 
hr ve son ytllann birbirini takib ederek 
diinyanm Biiyiik Harb sonrasma naza • 
ran pek c;ok degi§tigini gosteren c;e~id c;e
§id hadiselerine ragmen, Quai d'Orsay 
politikadan gozlerindeki bu perdeyi 
kald1rmak imkamm bulamtyor, baz1 ha· 
kikatleri goremiyorlar. Fransanm samiml 

dostu oldugumuz i<;in, F rans1z Hariciye 
N ezaretinin ufkunu kaphyan bu kesif si· 
sin bilhassa Hatay meselesinde, yunlma
IDI§ olduguna cidden teessiif ediyoruz. 
Filvaki, F rans1z dostlanmtz, ne yaz1k 
ki bizi hi<; te iyi tammtyorlar, Tiirki
yenin eski Osmalm imparatorlugu olma· 
d1gmi berrak ve a<;tk bir surette goremi· 
yorlar. 

Daha birkac; gun evvel, me~hur F rans1z 
amirallerinden biri,. F rans1z hiikumetine, 
Hatay meselesinde enerjik bir siyaset ta• 
kib etmesini tavsiye ederken, Sancaktaki 
Tiirk ekseriyetini kasdederek, Fransa bir 
kac; yiiz Osmanlmm giiriiltiisiine papuc; 

birakmamahd1r; diyordu. Hatay Turk -
lerini birka<; yiiz Osmanh zanneden bu 
me~hur amiralm gozlerindeki karartl, 
Tiirkiyeyi hala Osmanh lmparatorlugu 
sanmak gafletinden ileri gelmektedir. 

Hatay meselesinin Tiirkiye ile F ransa 
arasmda c;ok kolayhkla halli miimkiin 
iken bunun boyle olmasmda en biiyiik a· 
mil, Fransanm bizi hala iyi tamyamami§ 
olmastdu. 

Osmanh lmparatorlugunun miskin bir 
mutavaatle Parisin porselen vazolar yap
makla me§hur Sevres kasabasmda imza· 
ladtgl muahedenameyi, yeni Tiirkiyenin 
bir tekmede c;iiriik bir c;Omlek gibi dar
madagm ettigi iyice bilinse Tiirk - Fran
SJZ dostlugu, ~iiphesiz, daha saglam olur· 
du. Blum kabinesinin, Atatiirk Tiirktye
sile konu§urken Osmanh imparatorlugu 
ile konu~an eski F rans1z politikaCJian ve 
diplomatlan gibi davranmJyacagmi sam-
yoruz. 

Quai d'Orsay, kokle§mi§ ktrtasiyeci 
diplomat an· anelerile yanh§ hareket ede
bilir; fakat M. Blum ve arkada§larmm, 
1914 te, Biiyiik Harb ba§langicmda 
ltilaf ziimresi politikadanmn dii§tukleri 
hataya dii~miyeceklerini kuvvetle iim.id 

ediyoruz. Fransa, Tiirk dostlugunun te
mini ic;in Hataya zaten mevud istiklalini 
vermek gibi pek basit bir istegimizi red
detmemelidir; biz, Ti.irk - F rans1z dost
lugu namma bunu biitiin samimiyetimizle 
isteriz. 

#fo'fo:J(o 

Y azJmiz, boy Ieee devam ederken, 
Cenevreden mevzuumuzun akt§l i.izerin
de miiessir olacak yeni haberler geldi. 
Bu haberlere gore, 1ngiliz Hariciye Na
zmmn i§tirakile Tiirk ve F rans1z murah
haslan arasmda cereyan eden hususi bir 
toplanti ve konu§mada §U esaslar iizerin
de bir prensip anla§masJ husule gelmi§
tir: 

I - Sancak Milletler Cemiyetinin 
garantisi altmda ayn bir mevcudiyet sa
ytlacak, dahili i§lerinde tamamile miis • 
lakil olacak, 

2 - Sancak kendi t~kilcit1 esasiyesini 
kendisi ljapacak, 

3 - Sancagm idare tarzrm Milletler 
C emi!Jeii garanti edecek, 

4 - Sancak askerlikten tccrid oluna
cak, H ataq halk1 askere almmtyacak, 

5 - Sancagm tamamiqetini T iirkiyc 
ile F ransa iekeff iil edecek. 

Yukanda, esaslanm bes maddede hu 
[Lfl.tjen sahifPui c;evirtntzl 
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Evden: 
- Kazan ocagmm sivalari dokiildii, 

tuglalar da hirer birer dokiilmeden ta
mir ettirsek! 

Dediler. 
Boyle k inayeli hatirlatmalarm ~Ode -

me emirlerh gibi, gununu ge~rrmce 

ckesbi kat'iyet. edecegini bildigim i~in, 
ayaktma lastikleri, srrt1ma paltoyu ge
c;irdim, di§ari f1rladrm. 

Bir sokak a§agunizda bir yeni yap1 
var. ic;inde daha Sivact, marangoz ~ah
§Iyor. Uzun uzun stvact aramak yor -
gunlugundan kurtuldugum ir;in sevini -
yordum. 

Yeni yapmm a~tk kap1smdan girdim; 
fakat sofada, iki golge goziime ili§ti, 
keyfim ka~h. 

Eger bunlar , yeni evin sahibleri, ya
hut yapmm kalfas1, mimar1 idiseler, Sl
vactyt kolay ayartarmyacaktim. Hafif 
hafif c;iseliyen yagmunm birdenbire 
hiZmi arttlrmas1, cesaretimi kirmi§ti, 
talihimi denemeden geri donemedim. 

Sofada gordiigiim iki golgeye yakla§
tim. Onlar, doniip arkalarma bile bak
madilar. Ayak sesinden ku§kulanma -
d1klanm goriince, onlarm da bu yapl
ya, benim gibi yabanc1 olduklanm an
ladim. 

ikisi de bir bayda idi; sofadan yan o
daya ge~tiler; omuz omza yiiriiyorlar -
d1. Arada bir duruyor, §emsiyelerinin 
uclarm1 yere vurarak konu§uyorlardi. 

Pencere online yakla§tlklan zaman, 
birinin klr sakalh, obiiriiniin pos bl -
ytkh oldugunu gorebildim. 

Ktr sakalh, d6§eme tahtalarma, tava
na, duvarlara, ahc1 gozle bak1yordu: 

- Bu, ada, neden bu kadar geni§?. 
Fazla ... 

Pas biyikhst, onun soriinii kesiyordu: 
- Haytr ... Hi~ fazla degil ... Dar bile .. 

$imdi, bo§ ta, geni§ goriinuyor... Bir 
masa, iki iskemle kay, o zaman dar m1, 
geni§ mi belli o~ur. 

Merdiven ba~ma dondiiler. ikisinin 
de ev merakhs1 oldugunu anlaiDl§tlm. 
Ktr sakal11 soyliiyordu: 

- Bu merdiven, biraz daha arkaya 
ahmr, arka arahk darla§tmlrr, arsadan 
istifade edilirdi. 

Pas biytkh, cevab veriyordu: 
-Azizim , mutfak 3§ag1da... Arka a

rahgl biisbi.itiin hazfetmeli, bir pencere 
ar;tp buray1 aydmlatmah ... 

- 0 vakit, yukar1 katm taksimah de
gi§ir. Eger aydmlatmaga liizum gori.i -
liirse merdiven ba§ma, yahut sahanhga 
kiigiik bir ampul konuverir. Pencereye 
bacet yak! 

- Pencere, yalmz aydmhk i~in de
gil, ayni zamanda, burayt havaland1r • 
mak i~in de lazrm ... Buras1 havalan -
drr1lmtyacak olursa, mutfagm kokusu, 
<dumaru, evin i~ine dolar. 

- Mutfagm penceresi var ya!. 
- Olsun, dumanlar, merdiven altma 

toplamr. Pencere, muhakkak laz1m. 
Yukan kata ~tkmi§lardt. Ben, gorii§ -

~eri ve inam§lart birbiri.tle taban tabana 
f:Id bu iki miitehass1sm arkasmdan yii.
riiyordum. 

Krr sakal11, orta katm sofasmda, dur-
(lu, yiiziinu buru§turdu: 

- Bu kadar geni§ sofa neye yarar? 
Pas btytkh k3§1anm ~atti: 
- Merdiven ba§ma bir camekan ya

tnlmca, buras1 da bir ada gibi olur. 
- cOda~ diyemiyorsun da, coda gibit 

aiyorsun. Kirac1 tutarken buraya ada 
demez. Satacak, yahut ipotek edecek 
olsan, gene ad1 ccamekanla bolme so -
fa~ d1r. Yani demek istiyecegim §U: 
Masraf edilir, camekan yap1hr, fakat 
oda adedini artirmiyacagt i<;in, kiraya 
bindirmez. 

Bir ~ocuk otomobil altmda 
kaldt 

:?ofor ~erefeddinin idaresindeki 1404 

numarah otomobil, Taksimden g~er -
ken 15 ya§larmda Ahmed isminde biri -
ne ~arpmi§ ve c,;ocugu tehlikeli · surette 
yaralami§hr. 

$ofor kazayt miiteakib derhal otomo
bili durdurarak yarahyt otomobiline 
koymu§ ve ~ocuk hastanesine gotiir • 
mii§tiir. 

Polisler §Oforii bilahare yakalamt§ -
lard1r. 

lasa ettigimiz prensip anla§mast, Tiirk 
'davasmt tatmin edebilecek ve i.izerinde 
konu§ulabilecek esaslard1r. Fa kat, bu 
anla§ma, en ziyade, Quai d'Orsay mu -
hitini kaphyan sisin nihayet dagilmaga 
ba§ladlgim gostermesi itibarile memnu -
niyetimizi mucib olmu~tur. Biz, zaten 
M. Blum'un yiiksek zekasmdan ve de -
rin gorii§iinden iimidimizi kesmi§ degil • 
dik. Cenevrede vanlan prensip anla~ma
SI, Fransada, Tiirk dostlugunun hakikl 
degeri nihayet ciddl surette anla§Jlmaga 
ba§ladigmi gosteriyor. Bu bak1mdan 
F ranSIZ hiikumetini takdir etmek lazim
dJT. 

Soziin ktsasi, Cenevrede, iizerinde ko
DU§iibilecegimiz esaslar kabul edilmi§tir: 
arttk, bu yolda yiiriiyebiliriz. 

- Evin kullam§h olmas1 kifayet et -
mez mi? Yazm, odalarm kap1larm1 ar;! 
Burada sereserpe otur! 

On odaya girmi§lerdi. Pas b1ylkli, yii
ziinii buru§turdu: 

- Odanm neye bu tarafm1 sagrr yap
ffii!;Jlar sanki? iki pencere ac;abilirlerdi! 
Masraftan ka~mak m1? 

Krr sakalh, k1slus giiliiyordu: 
- Zannetmem! Ba§ak hesablar ola -

cak. Yandaki arsa, bu ev sahibinin de
gilse, yahut harita mucibince, sokak a
placaksa... 0 zaman, evin vaziyeti bile 
degi§ir. 

ikinci kata r;tkhlar. Pas biytkh, tavan 
arasma ~Ikan merdivene yiiri.idii, bakh: 

- Yukanya ~1kmaga liizum yok ... 
Berbad bir tavan aras1 ... 

Krr sakalh, merakla yakla§h: 
- N eden berbad? 
Merdivenin yansma ~Ikarak, birlik

te bakhlar. Pas btytkh, clahavle~ ~eker 
gibi homurdamyordu: 

- Tavam biraz daha yiikseltse olmaz 
m1yd1? 

Krr sakalh, giiliiyordu: 
- Azizim, o zaman tavan araSl ol -

maz, tam bir kat olur. Masraf aynidir. 
- Peki, bu, ne i§e yarar? 
- Hrrdavat konur ... icabmda hizmet-

~i de yatmlrr. 
- Allahtan kork yahu! Buraya ko -

nacak h1rdavatJ sokaga atarrm. Bu san
sar ininde yatacak hizmet~i kaldi rm 
samyorsun? 

Hiddetle 3§3~ inmi§ti, lor sakalh da 
onu takib etti. Gene omuz omza verdi -
ler, arka ta§hga indiler. 

S1vaci, arka ta§hkta har~ kart§tiTl -
yordu. K1r sakal11 sordu: 

- Bodrum, toprak m1 kahyor? 
SIVact, ba§Iill geriye itti: 
- Hayrr! 
Pos b1ytkh, birden parlarm§h: 
- N eden? .. Bu, olmaz ..• 
Ve hararetli hararetli anlahyordu: 
Pos b1ylklmm gorii§lerini, inam§lari

m ~ok dogru, c,;ok yerinde buluyordum. 
0, insanca, rahat ya§amanm §artlarmt, 
§ekillerini anyor, dii§iiniiyordu. Aydm
llk, ferahhk, temizlik, hava istiyordu. 
Biitiin fikirlerinde de isabet vard1. 

Fakat, klr sakallmm fikirlerini de ya
bana atam1yordum. Her §eyi, en ehem
miyetsiz goriinen noktalara ve en uzak 
ihtimallere kadar, her §eyi inceden in
ceye hesab ediyordu. 

ikisinin de, yap1dan anladlklan ve 
yalmz r;at1y1 r;atlp evi kurmakla kalma
YIP evin i~indeki ya~ama §artlarmi da 
bildikleri muhakkakt1. 

Bir ko§eye yt~h hazrr param varmt§ 
gibi dii§iindiim: 

- ~unlara dam§arak bir ev yaptrr -
sam... ikisinin gorii§lerinin, kanaatle -
rinin ortasm1 almca, mii:kemmel bir ev 
pliim ~1kacag1 muhakkakh. 

iki dost, gene omuz omza verdiler, 
9emsiyelerini a~1p sokaga r;lktilar. 

S1vac1ya sordum: 
- Kim bu iki zat? 1kisi de kalfa m1? 

Yoksa mimar m1? 
Stvact, ba§ml salladi: 
- Sakalh, irad, akar sahibidir; ev 

yaptirtr, ya satar, ya kiraya verir. 
- Obiirii? 
- Onu da tamrrm. Omrii kira evinde 

g~er. 

Aklrm duruyordu: 
- Ev sahibi, naSil oluyor da, bu mii§· 

kiilpesend kirac1 ile dost olabiliyor? 
SIVaci, halden anhyan bir adamdt. 

Giiliimsedi: 
- Sakallmm kiractsl degildir! 

MAHMUD YESARI 

Almanya ile olan ticareti
mizde yeni bir vaziyet 
hmir (Husust) - Almanya ile alan 

ticari muameleler, Cumhuriyet Merkez 
Bankasmm tediyatta mii§kiilat ~ekece
gi hakkmda r;1kan haber i.izerine biraz 
tercddiid devresi ge~irmege ba§lami§ -
hr. Hatta piyasada, bu haber yanh§ §e
kilde §iiyu bulmu§ ve guya arannzdaki 
klering mukavelcnamesinin bozuldugu 
soylenmi~tir. Maamafih haberin kasden 
uyduruldugu da soylenmektedir. 

Banka, tediyat ir;in muayyen bir li
mit kabul etmi§tir ve ithalat bedellerin
den yaptt~ tahsilat nisbetinde tediyat 
yapmak istemekte, bu nisbeti g~me -
mek esasm1 takib etmektedir. Halbukl, 
Almanya, Tiirkiyeden fazla miibayaat 
yapmi§ ve yapmaktadir. Fakat, banka
nm tediyatta mii§kiilat ~ekmesinden ve 
Almanyada bloke param1z kalmas1 ihti
mali tahakkuk ettigi takdirde bu mem
lekete alan ihracatlm1z duracaktlr. 

lzmir Ktzilayimn balosu 
izmir (Hususi) - KlZllaym verecegi 

y1lhk halo i~in biiyiik hazrrhklar yap1l
maktad1r. Dun, bu miinasebetle Izmir
palas salonlannda 200 ki§ilik bir r;ay 
verilmi§tir. ~ayda Vali, Miistahkem 
Mevki Kumandam, Belediye reisi, §eh
rin ileri gelen ~ahsiyetleri ve ailelerj 
haz1r bulunmw~tur. 

Balo 6 ~ubatta hukumet konag1 sa -
lonl¥nnda verilecektir. 

Singapore 
Uzak~rk1n alt1n ve 

sefahet 

E vde beslediginiz ehli 
hayvanlardan sakininiz 

diyari K.. k k d k d. .... k ·b· 
0 

--- . . ope u uz, e 1 uyuz, papagan, anarya g1 1 
rada para sel g1b1 akar 1 .... 

d.. ..k k kuslar da kolaybkla verem basta Igini asdarlar 
ve unyan1n en yu se ' ' 

Evlerimizde bulunan ve tekHfsizce ba~ka kedilerden kuduz mikrobunu ala-
kumari oynanJr kucaktmtza ~1kan, ellerimizi, bazan da bildikleri gibi ve 

""· A 
Singapore'a havadan bir baln¥ 
Britanya imparatorlugunun §imdiye 

kadar Uzak§arkta yapt1g1 kara, deniz ve 
hava manevralarmm en miihimmine sah
ne olan Singapore ~;ogumuzun zihninde 
Uzak§arkm pisligi, sari hastahklan ve 
buna benzer tiirlii ti.irlii i!letlerile malul 
bir belde olarak belirir. Halbuki hakikat 
bundan c,;ok uzaktlr. 

fngilterenin <;in bahri istasyonuna 
men sub 25 pa~a harb gemisi, (Cumber· 
land ve Dorsetshire kruvazorleri, Hermes 
tayyare gemisi, 9 muhrib, II denizalb 
gemisi, 2 §alope): Malaya' daki askeri 
karargahtan 7000 asker, Irak, Hindistan 
ve Singappre' daki hava filolanmn i§ti -
rakile yapilan manevralara sahne olan 
Singapore'un ingiltere fmparatorlugu ~ 
nun miidafaas1 ic;in sevkulceni ehemmi ~ 
yeti Uzak§arktaki istasyonlann hep -
sinden daha biiyiiktiir. Singapore Hindi
~;ini, <;in, Filipin adalan, Sumatra, A
vustralya ve nihayet J aponya iizerine 
hakim vaziyetile Uzak~arkta fngilterenin 
candamarlanndan biridr. 
Hi~ §i.iphesiz Singapore diinyanm en 

zengin §ehridir. Burada §airlerin altm 
ruya olarak tavsif ettikleri hayallerin ha
kikate ink1lab ettigi gori.iliir. 

Singapore, Malay adalannm ihtacat 
mah alan teneke ve kau~ugun ahm sallm 
yeridir. Singapore'daki 6000 ve Mala ~ 
ya'daki 8000 «beyaz» m ~ogunu 1ngiliz 
olmak iizere hepsi de (bittabi sivilleri 
murad ediyoruz) Avrupahd1r. Singa • 
pore'un birka'< senedenberi emsali goriil
memi~ bir §ekilde zenginle§mesine sebeb 
kau~uk ihracatmm tahdidi ve fiatlarmm 
yiikselmesidir. 1936 senesi zarfmda Sin· 
gapore' dan ihrac olunan 450,000 ton 
kau~ugun libresinde 20 parahk bir teref· 
fii §ehre bir "1Tp1da 9 milyon Tiirk lirasJ 
fazla varidat temin etmi§tir. Bu miithi§ 
kara bir de teneke ihracabm katacak o
lursak Sin~apore'un nic;in bir altm diyan 
oldugunu anlanz. 

Ten eke Malaya'ya mahsus bir ihracat 
mahd1r. Ba§ka yerlerde "ok az ~1kar. 
fstihsalatm tahdidi neticesinde tonu 1 00 
1ngilizden 240 1ngilize ftrhyan teneke ~ 
nin, m~den sahibleri bugiin hi~ ~h§ • 
madan, daha dogrusu maden ocaklanm 
ciiz'i surette i§leterek para kazanmak
tadirlar. 

Singapore' da dort sene evvel ayda alt~ 
ml§ dolara iicretli bir memur olarak c;ah
~an bir di.ikkan katibi g~enlerde mahal~ 
II banka iizerine 400,000 dolarhk bir 
"ek yazml§, ~eki alan da odenip odenmi~ 
yece7,inden §iiphelenerek bankaya sor -
mu§. Banka bu adam ic;in «dort misli 
ic;in de yazsa kabul ederiz» cevabm1 ver
IDI§. 

Goriiliiyor ki Singapore' da zen gin ol
mak i§ten bile degil. 

Malaya' da kiic;iik ten eke mad en sa ~ 
hiblerinin bu madenden ayda 15,000 lira 
varidat temin ettikleri gorulmektedir. Bu 
madenlerin ekserisi yerli halk elindedir. 

<.;ok ki.i~;iik ve c;.ok uzak bir yer oldu
gu kadar son derece modern bir ~ehir a
lan Singapore' da Avrupa ~ehirlerindeki 
eglence yerlerinden c;ok az1 vard1r. Ha· 
yat, umumiyet itibarile yeknesak ve he
yecanstzdir. Akan altma mukabil sarfe
decek yer mahduddur. Maamafih Sin • 
gapore' un ba~hca eglencesi kumardu. 
Burada oynanan poker Monte Karla 
kumarhanelerine ta~ ~tkartacak kadar 
yiiksektir. 1931 de bobu elli kuru~a oy· 
nanan poker son senelerde bobu en a~a
gl on iki liradan oynanmaktad1r. BazJ 
kumarhanelerde bobu 80 liraya oynan -
d1g1 da nadir de~ildir. 

Bulgurcada tarikat ayini 
yapanlar 

yuzumurii ve gozumiizu yalayan kedi rem hastahgmt d: 
gibi, kopek gibi hayvanlara, papagan naklederler. Tuy 
ve kanarya gibi ku§lara, laytk olduk - lerinin altmda ce 
lan ~efkat ve muhabbeti gosterelim. rahatlenmi§ bir ul 
Fakat bu. teklifsiz ahbablarla bir ara- denin iltihabtm t; 
da bulunmamtzdan miitevellid mah - §Iyabilirler. Tuva 
zurlan da gozoniinden aymmyallm. letini ba§kasma b, 

KOPEK: DostlartmlZln en tehlikel·i - rakmaytp ve daim · 
sidir. Kuduz illetini _getiren odur. Evin kendi pen~eleril 

i~inde serbest~e do- yaphkt i~in uzu· 
la§tr, haberimiz ol miiddet bu yarann 
madan sokaga ~~ farkma vanlmaz. Fakat o; mikroblanm 
kar, kom§u kopek sagar, durur. 

~ok defalar, r;ocuklarm tutulduklan 
lerile oynar, ku -
duz bir kopek ta · 
rafmdan hafif~e tsmllr. Hastallgm 
meydana ~1kmamasi bazan 2 - 6 ay, 
bazan da bir sene surer. Bu miiddet 
zarfmda kuduz araZ1 gostermez. Fakat, 
salyas1 mikrobludur. Uzerinde hafif bir 
s1ynk bulunan bir eli yalamas1 hasta • 
hgm sirayetine kafidir. 

Kopeklerde vereme tutulanlar pek 
~oktur. Buna, bilhassa daima ayni yer
de kapah kalanlarda, mikroblu §eyleri 
yiyenlerde ~ok tesadiif olunur. Veremli 
kopekler; gezdikleri, dola§tiklan yer -
lere verem mikroblarm1 mebzulen sa -
r;-arlar, dagthrlar ... 

Dahas1 var: Gild hastahklan ..• Uyuz 
bir kopek, kendisini tedavi etmek isti
yen bir adam1 a§Ihyabilir. Kopek uyuz 
oldu mu, tiiyleri yer yer dokiiliir, cil -
di, t1pk1 bir konfeti serpintisi gibi be : 
neklenir. Ve uyuzu, ilk evvel evdek1 
~ocuklara a§tlar. 

KEDi: Bunlar da 1smlmak suretile 

Halka kar topu atanlar 
mahkemeye verilecek 

Diin Aksarayda ismailaga mahalle -
sinde Toprak sokaktnda oturan Niyazi 
admdaki ~ocuk, Laleliden g~erken 
Mustafa admda bir adam tarafmdan a
tllan kar topile kulaktndan yaralanml§· 
ttr. Mustafa polisler tarafmdan yaka -
lanmt§ ve Adliyeye teslim edilmi§tir. 
Sokaklarda kar topile yolculara sarkm
hhk edenler polis tarafmdan yakalana
rak ciirmii. me§hud mahkemesine veri
leceklerdir. 

C.____:Y:..:..:EN.,:_i _E_SE_RL_ER __ ) 
Ar,iv nedir? 

Hamid KO§ay 1mzasm1 tal}tyan bu t>ser 
kiil}iik klt'ada ve nefis bir surette basll
tru§trr. 

Eserde Arl}iv, Ar§iV usullerl ve binalan 
hakkmda faydall 1zahat verilmektedir. 

Ankara Halkevinin nel}rlyatmdan alan 
kitabi aHi.kadarlarma tavsiye eder1z. 

Lozan 
Siimer Bank hukuk m~aviri Dr. Mii

nib Hay.r!nin 2417/936 tarihlnde Anka -
kara Halkev:inde vermi~ olld111gu konferans 
Ankara Halikevi tarafmdan bastrr~tir. 
Eserde Loz:an muahedesl etrafmda tam bir 
lzahat verUmekte ve bu tarihi vakta heye
canh bir ifade ile canlandrnlmaktadtr. Tav
siye eder1z. 

Tiirkiyede 1935 yxlmdaki 
Arkeoloji ltleri 

Remzi Oguz Arlk tarafmdan kaleme all
nan bu kitab da Ankara Halkevi tarafmdan 
bastmlffil~trr. Memleketlmizde meydana 1}1-
karilan tarihi eserler ve abideler hakkmda 
birl}ok resimlerle siislenml§ olan kltabcta 
1935 ylh ll}l.nide arkeolojl ~pheslnde yapil
nu~ olan hafrlyat, sondaj ve gezner hak.
kmda tafsllA.t verilmektedlr. 

~ocuk 
cQocuk) mecmuasmm 17 net sa.yiSI zen

gin miindericatla, iii} renkll resimlerle ve 
mekteblilere dalr birl}ok fa.ydall bilgUerle 
glkrru~ttr. Qocuk Esirgeme Kurumu tarafm
da.n ne~redilen cQocuk~ mecmuas1 her yer
de 5 kuru§a satllmakta.dir. 

Marmara 
Anka.rada int~ar etmekte olan Marmara 

mecmuasmm be§inci sa.y1s1 l}lktt. Mecmua. 
nm bu sa.yiSmda. birgok giizel §ilrlerle ede
bi ve igtimai yaztla.r da vardrr. Kariler!.ml
ze tavsiye ederiz. 

uyuz hastahklan kedilerden ge~er. 
PAPAGAN: Papaganlarm ekseriyet

Je veremli olduklarm1 bilenler pek az
dtr. Bu hastahgm ilk arazt pen~elerde 
zuhur eder. T1pkl romatizmah gibi to
pallar. Pen~elerin §ekli bozulur. Gaga
mn uzerinde bir §i§kinlik peyda olur. 
Veremli papaganlar uzun miiddet ya -
§arlar. Ve nesilden nesile veremi nakle 
vas1ta olurlar. 

KU<;tiK KU~LAR: Kanarya, ilah ... 
g·ibi kii~iik ku§lar 
da pek vahim ciger 
hastahklanm si -
rayet ettirir. Ekser 
~ocuklar, dudak -
lar1 arasma bir §e
ker par~as1 veya 
ba§ka bir§ey ahr
lar, kii~iik ku§la 
ra yedirmege ~a - .._ __ ..U.!.::l!!!L-~.ll 
h§trlar. Bunu kat'iyyen yapmamahdlr. 

Nitan 
Beyoglu Rum k1z ortamektebi mii. -

diirii Bay N ar;inanm klz1 Eleni N ac,;ina 
ile Ermis ve Yeni Pazar bakkaliye ma
gazalan sahibi Bay Kiryakidisin oglu 
Bay 1stelyunun ni§an merasimi, diin 
Beyoglunda Rum k1z ortamektebinde 
yaptlmi~, merasime istiklal mar§ile ba§
lanmt~tir. 
~ehrimizin Rum ileri gelenlerinden 

~ogu bu mes'ud torende bulunmu§lar -
d1r. Yeni ni§anhlara saadetler dileriz. 

OLOM 
Edirne Mektubcusu Tevfik Borlunun 

refikas1 ve Midillili Hiiseyin klZl Bayan 
~erife miiptela oldugu hastahktan kur
tulamiyarak Cagaloglu Saghk Yurdun
da vefat etmi§tir. Cenazesi bugiinku pa
zartesi saat 12 de Yurddan kaldmlarak 
Eyiibe ailesi kabr·istamna defnoluna -
caktrr. Salihattan alan merhumeye 
gufran diler, ailesine sab1rlar temenni 
eyleriz. 

·4-ii•n•cu·· -A-~·K--. 
ay Francis- Rikardo Kortez. 

( Frans1zca ) 

F E R A H Sinrmadu 
3 ~ubat ~arlJamba ak~Jam. 

Miinir Nureddin 
KONSERi 

Istanbul halkmm arzueu ile 
.. __ bir defaya mahsus ••IIIII 

CANLI FILM 
. . 

SiNEMANIN SON _iCADI 

Bugiin TURK sinemasmda 
BETHOVEN'in en giizel es~ri 

9 UNCU S E N F 0 N I 
WiLLi BIRGEL-LiL DAGOVER 

Frans1zca 

Pek yak1nda SA K A R y A sinemas1nda 
SCHMiDT'i Emsalsiz tenor JOSEPH 

en son ve en miikemmel temsili 

Bir Y 1ldiz Doguyor 
(Ein Stern laellt vom Himmel) 

filminde goreceksinh:. 

Y arm ak,am ~ehzadebafl T U R A N tiyatrosunda 

NASi D GECESi 
' 

VASFi RIZA, HAZIM bir sahnede 

Kemani SADi, MAHMURE ~ENSES KONSERi 

0~ Biiyiik Komedi bir gecede 

tzmir (Hususi) - Bulgurca koyiinde 
tarikat ayini yapmakla su~lu olan Halil 
ve arkada~lan hakkmdaki evrak Miid
deiumumilik~e tetkik edilmi§ ve son 
tahkikatm ar;Ilmas1 talebile karar ha-
kimligine verilmi§tir. ~ ----E-1 ililliailniiliiariltllnilxlimliiiuitliiaiiikiiailoiiiikiiuiilyiiuiiniiuiiizil. iiTileiil.ili2iii21ili2117••••-

25 fkincili!\'nun 193'7 

( Bu ak$amki program J 
iSTANBUL: 
12,30 plakla. Tiirk musi.kisi - 12,50 haVB" 

dis - 13,05 muhtelif plak ne§riyatl - 14,o0 
son - 18,30 plakla dans musiklsi - 19,30 go• 
cuklara masal: i. Galib - 20,00 Rlfat ve ar• 
kada§lan tarafmdal'), Tiirk musikisi ve hal]( 
~arkllar1 - 20,30 safiye ve arkada:;;Ia!l ta.• 
rafmdan Tiirk musiklsi ve halk §arkllg,)'1, 
saat - 21,00 Bay Orner R1za tarafmda.n a.· 
rabca havadis - 21,15 ~ehir Tiyatrosu dra!!l 
kiSinl tarafmdan bir temsil - 22,10 AjanS 
ve Borsa haberlerl ve ertesi yiiniin pro • 
gram1 - 22,30 plakla sololar, opera ve ope• 
ret pa~alan - 23,00 son. 

VIYANA: 
18,05 valsler - 18,25 konu§ma - 18,45 §B!I 

konseri - 19,15 vm.yetler yayml - 19,40 ill" 
gllizce ders - 20,05 saat, haberler. hava v~ 
saire - 20,20 konU§malar - 21,05 eglencel 
konser - 22 05 senfonlk konsoer - 23 konser, 
istirahat esnasmda haberler, hava - 24,S5 
son haberler. 

BERLiN: 
18,05 §arkilar - 18,35 edebi yaym - 19,05 

gramofon - 20,05 konu~ma - 20,20 musl • 
ki - 20.50 giiniin akisleri ve haberler - 21,16 
ettlenceli konser - 22,15 piyes - 23,05 spor, 
haberler ve saire - 23,35 gece musikisl 

BUDAPE$TE: 
18,05 konferans - 18,35 gramofon - 19,55 

konu~ma - 20,05 Qlngene orkestras1 - 21,16 
filarmonik konsoer, lstirahat esnasmda na· 
berler - 23,15 hava, bok.s mac;;1 nakll - 24,05 
almanca haberler - 24,10 Qingene orkestra• 
s1 - 1.10 haberler. 

BUKRE§: 
18,05 k1raat - 18,20 gramofon, havad!S • 

19,15 mu.siki - 19,50 konferans - 20,10 vals~ 
ler - 22,10 kltablara ve mecmualara dalr " 
22,15 ~an konseri - 22,35 ha.berler, haV!I• 
spor ve salre - 22,50 gece konseri - 23.50 
franstzca ve almanca haberler - 24 haber" 
Ier. 

LONDRA: 
20,05 orkestra ve §an - 21.05 haberler. 

hava ve salre - 21 ,35 ~>Bn konseri - 22,05 k!l" 
r1~1k musikl - 22,35 mu.stk111 konu~ma-23.25 
askeri konser - 24,05 haberler. hava, spar, 
konu11ma - 24,30 dans orkestrast - 1,35 na· 
berler ve salre - 1,45 gramofon. 

PARiS [P. T. T.]: 
18,05 Org konsoeri, k1raat. gramofon " 

19,35 konu~ma, gramofon - 20,20 plyano 
konseri - 20,35 havadis - 21,35 hava, gra• 
mofon - 21,50 ~arkllar - 22.05 muslki-22,35 
piyes: Don Ki§ot - 24,35 haberler, hava. 

ROMA: 
19,55 konu§ma - 20,10 spor, fransizca tu· 

rizm propallandasi - 20,25 yabanc1 dillerde 
haberler - 21,10 hava, haberler ve saire .. 
21,35 fai')izm haberleri - 21,45 piyes - 22,20 
keman konseri - 22,55 komedi - 23,35 ctans 
musikisi. istlrahat esnasmda haberler .. 
24,35 dans havalan. 

OLOM 
Girid - Hanya liman reisi Hasan Kap-

tan ogullarmdan ve alay katfuliginde!l 
miitekaid Ibrahim Nahk k1sa bir has • 
tahg1 miiteakib 92 ya§mda oldugu halde 
Tekirdagmda vefat etmi§ ve defnedil " 
mi§tir. Allah rahmet eylesin. 

VEFAT 
Mahkemei Temyiz reisi evvellginde~ 

miitekaid Biiyiikadada eczac1 $inast 
R1za He i§ Bankas1 memurlanndan F~ 
ridun R1zamn babalan avukat Bay .Ali 
lhza Birbil vefat etmi§tir. 

Cenazesi aytn 26 nc1 sah giinii saat 
11 de Aksaraydak·i hanesinden kald1r1• 
hp Yenicamide namaz1 badeleda Sir " 
keci Araba vapuru iskelesinden hare " 
ket ederek vapurla Biiyiikadaya nakil 
ve ebedi istirahatgahma tevdi edile • 
cektir. Allah rahm~t eylesin. 

Te§ekkiir 
Validemiz ve kaymvalidem BayaJl 

Nuriyenin vefati dolaytsile saym akra· 
ba ve dostlarm telgraf ve mektublarla 
ve bizzat ziyaret etmek suretile vaki o· 
lan teselli ve taz.iyetlerine ayn ayn ce• 
vab vermek ve ziyaretlerini iade etmek 
miimkiin olmadtgmdan kendileril'le 
borclu oldugumuz §iikran vazifemizill 
ifasma muhterem gazetenizin tavasstl' 
tunu rica eyleriz. 

KlZl Hatice Bieda, ogullart Ra}Utli, 
~evket ve damad1 Mithat ~iikrii Bieda 

Franstzca dersleri 
Pratik bir metodla frans1zca derslerl 

vermekte alan bir muallim, ta§rada b~· 
lunanlar ie<in muhabere ile de tedt'15 

tatbik etmektedir. Gazetede (F.) riinltl" 
zuna yazilmahd1r. 

Kadxkov SUREYY ADA 
HAL K 

OPERETl 

Bu ak,arn 
saat 21 de 

Zozo Dalmasltt 

BEYOGLlf 

~~~EGt 

Sah Azakta: H A L I M E 
~ar,amba Sarayda: PtPt<;.t\ 

Pek yakmda: SE - YEK ___. 
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~ 25 tkincikanun 1937 • CUMHURiYET 

I
fF::: Antakya 'ehircilik ko,esi 

T A R I• H j 11 Otomobil 
Anadoluda ========-

san'at tetkikleri 
'6==========» Plakala_ri _ AMlD Y OLUNDA 

Yazan : Hatayh Ahmed Faik TUrkmen Otomobil plakalan diye otomobille • 
rin online ve arkasma taktlan ve Uzerle ~ 
rinde otomobillerin Belediye numarast 
yaz1h alan levhalara derler. 

12 -

Sancakta halk dili 
Maltepe Askeri Lise~i Felsefe muahimi 

Adanaya 
3 T arihresi: Bun dan 15 - 16 sene ev- Ulukt§"ladan trenle cenuba biiktili.ince - 2- .. 

II veli, bizde, yani 1stanbulda ol:omobil - iklim ve arazi degi§mege ve gtizelle§me ~ 
atay halk dilinin vokaboleri Bact: Anadolunun her tarafmda oldu- !ere numara koymak adeti bile yak ken ge ba§lamt§tt. Adana istasyonuna gece 

lll lial~m veya bir cemiyette bulunan gu gibi, ktzkarde$ yerini tutan bact, Ha· Amerikada ve Avrupada bu i~ ic;in §tk, vasJI oldum. 
v ~teltf smif ve zUmrelerin kullandiklan tayda yalmz koylerde kullamhr. Misal: sag lam, dokme demirden yap1lm1§ pia ~ Temiz ve medenl ihtiyaclar dii§iiniile
h 

0

1JboJ.er birbirinden azc;ok farkh bir BacJrnl gordi.in mU? kalar kullamhyordu. Bu on be§ senelik rek yaptlml§ bir ate! de rahat bir uyku ~ 
h a. e bu!unur. Ve boylece te§ekktil eden Aga: Kadm kocasma hitab ederken miiddet zarfmda bizde plakalar ince bo· dan sonra sabah gozUmU ac;tnca, odamm 
1 er :ziirnre vokaboleri bazt hususi vast£- (bey yerine) yakm akrabadan bir c;ocuk yah teneke parc;asmdan kalmca sac; ~ek· penceresinden, yurdumuzun cenub iklimi
&ar bat:zeder. hte her dilde oldugu gibi, veya kUc;iik karde§ kendi biiyiigii bir er~ line kadar bir tekamiil gostermi§tir. Oto· ne mahsus c;tlgm renklerile ufuklan siis ~ 
1 a~ tUrkc;esinin de yay1ldtg1 geni§ saha· kege hitab ederken (agabey yerine) hep mobilcilik baktmmdan fstanbul §ehri liyen bulut tabakalannm §eridleri arasmt a ll'ltntaka ~mtaka bazt vokaboler aga kullamhr. Sark Anadolusunun bir- Tiirkiyenin bUtUn §ehirlerine ~ yakin dan stzan gtine§, yasttktaki ba§trnt ok§u· 
Usttsiyetlerine tesadiif olunur. c;ok yerleri gibi. Misal: Osman agam vakte kadar ~ rehberlik ettiginden diger yordu, seyrediyordum. Adana evlerinin 

s ~ir~ok miitefekkirler bu vokaboler hu- geldi. Ayni §ekilde kJZlar ve kadmlar §ehirler belediyeleri fsatnbulu taklid et- c;at!lan arasmdan yiikselerek bu zengin 
~~Yetlerine ~ok ehemmiyet verirler. Me- ic;in de (abla) kullamhr. Misal: Fatma mekle iktifa etmi~lerdir. ufkun san, ktrmtzt fonuna yaslanrm§ bir 
1! a_ Albert Bayet, Ahlak Vaktalarmm ablam geldi. Ba§langtc;ta otomobil ve~isi olarak hurma agact goriiniiyordu. 
d ~1 

adh eserinde, bir cemiyetin kullan· Armmak: T emizlenmek. Misal: <;a~ belediyeye tediye ettiginiz makpuz iize- Zinde bir heyecan ve co§kun bir se~ 
n~Kl ;okabolerin tetkikile o cemiyetin zih- ma§lrlan anth. Buna §ark Anadolusunun rinde size otomobilinizin belediye numa- vincle yataktan ftrladtm. Bu tabloyu son
s?·eb Ve ktymet htikUmJeri hakkmda bir birc;ok yerlerinde rasJamr. rast diye aynca bir numara yazar!ardt. suz bir ihtiras!a biraz da aJmmi cama 
Alb edinilebilecegini ileri siiriiyor ( 1 ) • Area: T emiz. Misal: Bu gomlek ar~ Siz bu numaralan otomobilinizin arka • dayayarak seyrettikten sonra, dt§an c;tk
r . ert Bayet' e gore her smtf ve her zUm· cadtr. sma ve motor kapaklannm iki tarafma ttm. Adanantn sokaklanm, abidelerini, 
de~n kul!andlgl vokaboler ile malik ol· III§tytl: Evvelki sene: Anadolunun her yazdmrdmtz. Bir miiddet sonra yeni bir bahc;elerin1, nazh Seyhamm ve sahilleri
lltltgu i~timai karakterler arasmda degi§· yerinde oldugu gibi ge~en sene yerini tu- usul kondu. Bu numarayi bir teneke par- ni hi~ durmadan ve dinlenmek ihtiyacl 

ei bir miinasebet vardu. tan (buldur) da Hatay halk dilinde kul- ~asma istediginiz gibi istediginiz yere ve duymadan gezdim. 
~ k§te bu sebebden Hataym halk dili lamltr. Sark Anadolusunun muayyen adama yazdmp otomobilinize takardmtz. Sehir bUyiik, abideler de azhgma rag~ 
Cc>. a.boJerini tetkik etmenin faydalt ala· h d ~ I B b'd a· yerlerinde oldugu gibi biiyi.ik anneye de Daha sonra plakalan yapmagt ve size men bu biiyiik ~e re agt rni§. u a 1 e· 
] ~lnt dii~tinerek bu vokaboler hususiyet- nine derler. Bu tefrikalanm1z kitabtmtzm ham plaka satmak i§ini Belediye kendi lerin hepsini hirer defa gozden gec;irdim. 
... e.tt hakkmda birkar fikir vermek istiyo- d 
·~:z· · Y hulasast oldugundan misallerimizi burada iizerine aldt. Hala da bu §ekil evam Bu zengin pamuk memleketinde husu-

E: kesiyoruz. ediyor. Otomobilciler rica ettiler: Biz- si idare ve belediyenin §ehri imar ic;in stkt 
dl :'Vela §unu soyliyelim ki Hatay halk Turk dil inktlabmda yapllan derleme· den plaka paras1 diye fazla para ahmz, bir c;alt~3, yolunda oldugu gaze r,;arp1~ 
dl ~~tn vokabolerindeki hususiyetler c;ok Jerde §ark Anadolusunun muhtelif yerle· fakat diger memleketlerdeki gibi mun • yor, cumhuriyet san'at eserlerinden yal~ 
t ,~&Ildir. Tefrikamtza kitabtmtzdan hu • ~I d"k b' !Ak · · 'k' · · 'k kl 'k 'f d ~· as 1 rinden gonderilen sozleri Hatay vokabo- tazam, sag am, o me tr P a a vertmz. mz 1 1stm zt retme e 1 tt a e eoegtm .. 
I a 0 arak gerirecegw imiz misallerden an· B k .. d d' · s· · · c h · d b · b a§ 1 y lerile kar§Ila§tlrarak buldugumuz netice· unu yapmtyaca samz. musaa e e mtz, ms1 um unyet amtl tr, em u amta 
rj]

1 
acagt vec;hile Hatay halkt §iVe itiba- !ere gore Hatay halk dilinin §ark Anado- biz kendi plakamtzt kendimiz yaphrahm. gotiirdUkleri zaman ic;imdeki act smlanm 

~ §ark Anadolusuna, folklor itibarile de lusu ti.irkc;esile ayni §ive karakterlerini Olmaz, olamaz, cevabmt aldtlar. Hala uyanmt§tl, Edirnedeki zaytf eserin ve 
k' lill1 Turk iline bagh gozuktiyor. Nast! ta§Jmakta oldugunu goriiyoruz. da olmuyor ve olamtyor. !stanbulda Sarayburnundaki heykelin bir 0 ll'liinevverler edebiyatt itibarile de fnsan ecnebi memleketlere gittigi za • diger nUmunesini de burada gorecegim 
d.~tnanh Tiirkiyesinin Divan ve T eced- Diger lolklor mahsulleri b h . . I bl d man veya ecnebi otomo illeri §e nmtze zanni e Isttrab ic;indeydim. Beni ayt a ~ 
1 \i edebiyatma baglt oldugunu yukan- Etnik ara§ltrmalarda folklorUn ne ka· geldigi zaman onlarm hep yeknasak, masmlar, AtatUrki.in birc;ok heykellerini 
arda <>ormu"~tu" k. dar ehemmiyetli bir mevki tuttugu rna ~ 

" y yalmz memleket ve §ehir isimlerinin ilk gordiikc;e en hassas yerimden vurulmu§ 
I Hatay halk dilindeki en bariz vokabo- lumdur. Bu miinasebetle, Hataydaki harflerini ta§Iyan plakalanm gordiik<;e gibi olurum. Ne olurdu, bunlar marifetle-
er h · 1 1 d folklor tetkiklerimizden de burada kiic;iik Usus1yet eri §Un ar tr: ve bizimkilerle ktyas ettikc;e bu kadar rini ba§ka yerlerde gosterselerdi de Tur-
d l(ele: Anadolunun hemen her tarafm· bir hulas a vermegi faydalt bulduk. sa de bir meselede bile nic;in digerlerinden kiin en mukaddes bir varhgtna ili§mese-
'b erkege hitab ederken bire denildigi Hataym folkloriinU tetkik ederken ba§~ geri kaldtgtrniZt anltyamtyor ve Uziilii - lerdi. Maamafih on yt} evvelki bir sazii· 

~~ i l-Iatayda ayni zamanda ktza ve ka- !tea iki vasifla kar§lla§tyoruz: yor. mU §imdi ~urad a yurdda§lanmm huzu· 
:.na hitab edilirken kele denir. Kele so- I) Anadolu Ti.irklerinin anonim mah- Son gUnlerde, §ehrimizde bir iki oto· runda tekrar ediyorum: «Bu heykeller 

~ltne Diyarbekirde ve sair bazt §ark mem· sulu alan folklor eserlerinin mebzulen Ha· mobil iizerinde bugtine kadar gormedi ~ bugUn ic;in baztlartmtzt avutuyor, baztla· 
dketlerinde de rasgelinir. Kele b~zao sa- taya kadar yaytlmt§, benimsenmi§ ve gim, beynelmilel kabul edilmi§ §ekil ve nmtzt aldattyor. F akat bir giin gelecek ki 
k eee soylenmeyip (kele ktz) §eklmde de hazmedilmi§ olmast, yani Hatay muhiti· eb'adda, yabanc1 plakalar goztime ili§ti. TUrk ~ocuklan kendi mukaddesahmn 
ul!a.mhr. Misal: Kele dudu. nin ihtiyaclartna ve ya§ama §artlanna go· Dokme demirden de degil, alominyum· sembolii mevkiinde olan bazx kotti hey~ 
Dii!: <;ocuk manasma gelir. Bu soz re deforme edilerek kulfamlmt§ olmast. dan yap1lmt§ alan bu plakalarm zemini kelleri ikaldmp yerlerine salahiyetli elle~ 

· ~~~b Anadolusunda nadiren c;ocugun ye- 2) Hatay muhitinin bizzat kendi rna:h~ JlitmJZI dig~ m~fi'lleketlerdeki -gibi iize- rile dogl'usunu ve ashm koyacaklardJr.» 
ti 1 tutar .Sark Anadolusunun bazt yerle- sulU alan folklor eserlerinin tamamen rindeki numaralar ve §ehir ismine i~aret On y1] evve] bir yerde soyledi&im bu 
1 nde ise daima ~ocuk manasma kullam • Turk ruhi vastflarmt ta~tmast ve TUrk alan A harfi alominyum renginin kendisi. s(;ztin dogrulugunu her gUn gec;tikc;e da· r l§te hataym haJk diJinde de dol is· san' all tesirJeri dahiJinde yaratJJmt~ oJ~ §Ik, guzel, saglam pJakalar. ha kuvvetli bir imanJa tasdik ederken bu 
~~asJz olarak c;ocuk yerine kullamhr. mast, yani Hatayda topladtgtmtz halk Bu yeni plakalann hangi ecnebi mem· soziime §unu da ekliyorum: Y erli san· 

lsaJ: Kac; doli.in var. mahsullerini, diger Ti.irk illeri folklorile leketin plakast oldugunu bir tiirlU kes ~ at'karlarm da ehillerini ~ah~ttrmak §art· 
d pol do§: Coluk c;ocuk. Bun a Ana • mukayese ettigimizde aralannda bir~ok tiremedim. Sormaga mecbur old urn. hte ttr. 

0 
unun her tarafmda rasgelinir. mii§terek vastflar buluyoruz. aldtgtm cevab l l§te Adanamn Cumhuriyet abidesi de 

A.. Kliruk: Aztctk, ufactk demektir. Sark Ata sozleri, darbtmeseller, halk tabir- - Ankara belediyesin1n yeni otomo· bu soziimtin en kuvvetli bir §ahididir. 
]3·nadolusunda buna rasgelinir. Misal: Jeri, halk tiirkiileri, maniler, ko§malar, bil plakalanl Bunu Akademi hocalanndan heykeltra§ 

It ktnuk dol. halk J'tt'kadlart, aAdetler ve sat'reden t'baret H Ar Tiirkiyede otomobil hususunda mem· adi yapmt§ ... Diyebilirim ki yurdumuz· 
811 b tk: Biiyiik sudan aynlmt§ kiic;iik bir alan bu mahsullerin her ~e§idinde de lekete her noktadan rehberlik eden !s - da yaptlmt~ heykellerin en muvaffak ve 
Ie; ~~~a 1~ark Anadolusunda ayruk der· gordiigtimiiz zengin ve gtizel eserlerin bu tanbul §ehri idi. Bunu da kaybettik. Ne gtizellerinden biridir. Heykellerin biitiin 

· IVlJsa : Anktan atla. tefrikalanmizda ne§ri c;ok uzun siirer. An· muvaffakiyetine rag~men mimari ·kampo-K d lkl h d b sakltyaytm I Anlcaraya gtpta ettim ve 
sj .... 1 a. t~: Antakyada e§raf ailelerinin i· cak baz1 fa or rna sulleri hakkm a ir zisyonunu Adanahlardan tenkid edenler 
'" e,., '!A 1 h 'k' · 1 k b 1 h lA t k •ehrimiz namma rok iiziildiim. l'i . ••Din sonuna t ave o unur, amm ye· t 1 mtsa verme • azt anm u asa e me • "" var: Atatiirki.in etrafmdaki sava§, ordu-/1 tutar. Hizmetc;iler hammlanm kadm ve bazt §arktlarm bir iki mtsramt soyle~ V. BIRSON ya §iikran, ve iilkiiyii ifade eden sembo-

& l}'e c;agmrlar. Hatayda tahsil gormii§ mekle bu enteresan mevzu iizerinde an· ...... ~-----~~~.....,~------ lik hey keller Atatiirkten c;ok uzaklarda 
t1enc knlara hamm denmege ba§lanmi~ • cak bir fikir vermi§ olmaga c;alt§acagtz: nda sayd1g1m1z eserlerle kar§tla§tirdtgtmtz kalmt§, laztm alan armoniyi, toplulugu 
{ h~ark Anadolusunun bazt yerlerinde Hatayda kullamlan <<soz ba§t» veya zaman bu Hatay mahsullerinin Anadolu- dagtlmt§llr; diyorlar ki bu dogrudur. 
eli antm yerine kadm kullamltr. «bir soz var» tabirleri darbJmesel, ata nun ba§ka taraf!armda da ya§amakta ol- Kayserideki Atati.irk heykelinin de 

l~tt atun: Amukta bazan hamm yenm sozii ve saireyi ifade i~in kullamltr. V e dugunu gorerek burada dercine !lizum mimari ktsmmda bir acayiblik ve uy • 
ar. bu «soz ba§l>> lar Hatay halkt zihninde gormedik. Y almz bu saydigtmlz eserler· gunsuzluk vardtr. Bunu da goriince aca· 

V Cik: Hizmetc;ilerin, kiic;iik c;ocuklarm kuvvetli otoritelerdendir. de bulunmadigJ ve Hataym §ivesine uy~ ba diyorum: Heykeltra§ arkada~lar ken~ rt ~~umiyetle e§raftan olmtyan kimsele- Hatayhlar agzmdan topladtgtmtz bir· gun ve ya~ama ~artlanna mutabtk oldu- di kuvvetlerile miitenasib bir mimann 
li n~511l'llerinin sonuna getirilir. Misal: A- c;ok darbtmesellerle ata sozlerini Hamid gu ic;in Hataym orijinal mahsulii say a ~ yard1mma muhtac olmadan mt c;ah§tyor~ 
rjc~' F atmacik gibi. Anadolunun her ye- Ziibeyrin (Ana Dilden Derlemeler ) i, bileceklerimizi bur ada zikredelim: Eger Iar, diye di.i§UnUyorum. Eger bOyle ise ne 
n e kul!amhr. Sadeddin Niizhetin (Kenya Halfiyatt), bu mahsullere ba§ka yerde tesadtif' edilse kadar yanh§ l 

'fa AI bla: E~raf ailelere mensub olmtyan Sinasinin (Durubu Emsal) i ve nihayet bile bunlarm Hataydan oralara sirayet 
§ 1 kad I · · 1 · · · · H lk B'l · · 1 k I k · I etmt'• oldugwuna hu"kmetmek mu"mku"ndu"r, Gerc;i tarihte goriilmii§tiir, hele Onbe~ lit tr In arm 1s1m enmn sonuna getm- a 1 gist mecmua an o e s1yon a ~ , 

}:' ~~adm veya hatun yerini tutar. Misal: nnda gori.iyoruz. Hatayda ya§tyan bu (1) Albert Bayet, La science des rafts §inci astr artistlerinden Mikel Anj ve 
a abla. ktymetli mahsullerin listesini yaptp yuka- meraux sahife 48. muasulanndan bir<;oklan bOyle c;ah§tl· 

..., 
~ 
An Cumhuriyetin l<:tlmai roman1: 101 Yazan: Hilmi ~lye 

t\t. C. asmdan ba§ka kimsenin haberi yak- Aydmm sesi geliyordu. Evin halmde te
kusile azetenin faaliyetine anza verir ko:- la~tan sonraki _bi~kinlik seziliyordu. 
lli}'ord arkada§lanmn duymasmdan ~ekt- - Aydmt tshyorum. . . • . 
k"~ k ~: 0 ak§am, anasile konu~tugu bir- lhtiyar cevab vermeden, ba§tle t~enyt 
Ne§' ~ 1~eden ba§ka bir §eY soylemedi. gosterdi. 0 kadar dalgm ki, onunla me~
~alktesmt kaybetmi§ti. Y emekten, erken gul gortinmtiyordu. Demir, girmege ce ~ 
C:tktt.l.<; Sa?ahleyin kimseye gortinmeden sa ret edemedigi i~in - ~tinkii yattlacak 
kar gib·ek~nd~~i .?ir haberi al~adan kor- yegan~ ada ~lma_h ~ kadmm cev_a?t~l 
dlt, 13 1 b~r tiirlu matbaaya ugnyamtyor- bekleytp kaldt. !httyar az sonra yem t~1t· 
ttattl~§ Yere, F atihe kadar yiiriidti. Bir mi§ gibi: 
81tf l'rt ~a atlay1p dondti. Y a~:haneye - Aydmt mt gormek istiyorsunuz ~ 
d~ll b~ktub s?~mak i<;in ugradt. Otekile:· - Evet valide hamm, rahatstz ede -
btr tar d a<; k~§Iye rasladJgt hal de, ganb cegim amma .. 
dtnt a z a alakas1z goriindti. Birden, Ay- 0 strada kadmm, almm buru§turup i
vltklt tall'lak aklma geldi. Bir hissi kablel- timadstz bakmas1 burada bulundugun -
l'rti~ g~~un tehlil{ede oldugunu haber ver- da hie; te memnun olmadtgmt gosteri ~ 
01lll ik· 

1 ~d~ta ko§arak evine gitti. Bu, yor. Bununla beraber, tsrarla duru§U 
~edelillic1 ~tyaretiydi. Bu sefer hie; c;ekin- yiiztinden, ne olursa olsun gorli§mek is -
fltdi. Jekmeceklerini di.i~i.inmeden ic;eri tedigini anladtgl ic;in, c;ocugun mUz'ic; 
lk ba.k da her zamankinden peri~;mdt. bag1rmalan arasmda fasJiayla seslendi. 

)orq t~ta hastahk ve sefalet tesiri veri- Aydm ko§tu. <;ocuk, babasmt gorUn· 
It, I<a 

llat1}' Ynanast mangalda bir§ey kay- ce ytlgm bir halde sinip aglamaga ba§ • 
or Ve kU~iik gene aghyordu. !~;erden ladt. Demirin: 

- Kusura bakma, miihim bir§eY I de· 
mesine ragmen hala hareket gostermi -
yordu. 

Demir onu birdenbire kavradt. fterce· 
sine sahanhga c;tkardt. Bir§ey soylemek 
yordu: 
istiyor, bogazt ttkanml§ gibi yutkunu • 

- \:ok basta .. V e hlc;kmklartm tut ~ 
mak ic;in dudaklanm tstrdt. 

Demir bunu zaten biliyordu. F akat 
hic;bir zaman bu kadar heyecanda gar 
medigi i~in, bu sefer hakikaten korkula· 
cak bir§ey oldugunu hissetti. $iddetle e
lini stktt. 0 yalmz: 

- Kan varl dedi. 
Bu anda herhangi bir§ey sormantn 

bo§lugunu anhyordu. Kaptyt c;arp1p onu 
sUriikledi. Oteki sessizce itaat ediyordu. 
Doktora ko§tular. 

Demir, saatlerce Aydmm yatak ocb
smda, hastamn ba§ucunda, onunla. Ko
§Uyor, ilac yeti§tiriyor ve sessiz yard1m 
ediyordu. Kadmm mumya halini alan 
sapsan benzi o kadar iirkiitmii~tii ki, bu 
mada soylemek istedigi ~eyleri tamamile 
unuttu. 

Doktorun tavsiyesile c;ocugu c;tkardt • 
Jar. Her ikisi karyola etrafmda makine 
gibi i§liyor ve bir kelime konu§muyordu. 

Arastra merdivenden sesler geliyor, 
ve Demir eski bir itiyada tabi, yerinden 
su;nyordu. Ses uzakla§ltgt z.aman, Ay ~ 
dm: 

- Osttekiler! .. diye izah ediyordu. 
Bir arahk ayak sesleri kapt onUnde 

durdu. ikisi birden kulak verdiler. Kapl 
htzh htzh <;almd1. Demir unuttugu bir 
~eyi hatJrlamt~ gibi di§an f1rladt. Arahk ~ 
tan ktstk, fakat asabi bir mmltt geliyor~ 
du. lki dakika sonra girdi. T evnnda fev
kalade §a~kmhk ve matem siikutu vardt. 
Hasta, heni.iz uyumu§tu. Aydm1 yan o
daya gec;irdi. <;ok yava~: 

- Tela§ etme 1 .. T emin ederim bir§ey 
bilmiyordum. N e ugursuz tesadiif I Diin 
beni merkezden c;aglrdtlar, gazete ic;in ... 
Umdugum gibi c;tkmadt. Herhalde ara • 
dtklan ba~kas1 olacak I Daha bizimkiler 
bilmiyor. ilk defa sana soylemege gel -
mi§tim. Bu halde goriince hepsini unut ~ 
tum. Hastanm yanmdan c;Ikmamtzt bek
liyordum. F akat ne feci tesadUf I 

- T ekrar mt <;agtrtyorlar ~ 
- Sus!.. Y ava§ konu§ahm. Polis bu 

kag1d1 verdi. 

Aydm tereddiidle elini uzattrken: 
- Bu ne ~ diye soruyor ve bakamtyor

du. 

muvasalat 

Adana Ulucamisinin Arab tarzz 
mimarisinde minaresi 

lar. F akat unutmamahdular ki Mikel 
Anj en kuvvetli bir heykeltra§ oldugu 
gibi Romadaki Sen Piyer gibi bir abide
nin de mimand1r, o zamantn artistleri 
kuvvetli bir heykeltra§ oldugu kadar da 
kuvvetli bir ressam ve o kadar da kuvvetli 
bir mimar idiler. Elbette ki bu ihtlsaslan 
hep bir ele toplamt~ bir heykeltra§tn mi· 
mara ihtiyact olamaz .. F akat bizde ise bu 
yolda c;ah~1~ bir heykeltra§ arkada§ ha
ttrlamtyorum. 

Hususi idare bir yeni ilkmekteb yaph· 
rarak adtm fsmetionii koymu§ ... Bu bina 
mekteb mimarisinin ktymetli bir ornegi ol
mu§tur, binay1 Cumhuriyet kUI tiiriimiizi.in 
bUtiin modern ihtiyaclanna cevab vere ~ 
cek kabiliyette kompoze edilmi~ buldum, 
bugtinkU rejim on tin de Tiirk san' a tkar -
larmm harekete ge~en heyecan ve emek~ 
lerinin ktymetli verimi alan bu iki eserin 
muvaffak sa'hiblerini, heykeltra§ Hadi, 
mektebi yapan mimar Abdullah Ziyay1 
tebrik ederken bu iki ktymeti takdir eden 
Adana Belediyesi ve onun k1ymetli Va· 
lisine de te§ekktirti bore bilirim. 

Mirnar 
SED AD ~ETINT A$ 

Almanlar sun'i benzin ima· 
lini arbr1yorlar 

Almanlarm dort senelik plamn tatbi
kmda motorizasyona onernli bir yer ay
nldigl ve bilhassa sun'i benzin imalini 
artmnak iizere biiyii.k gayret sarfedil -
digi bildirilmektedir. Almanya 1935 yt.
lmda 2 milyon ton, benzin istihlak et ~ 

rni§tir. Bu miktarm 925 bin tonu, yani 
%45 i dahilen temin olunmu§tur. 

Almanyanm sun'i benzin imalatt de • 
varnh surette artrnaktadtr ve bu itibar
la yakm zamanda Almanyanm benzin 
ihtiyacmm bizzat dahilden tatrnin edi -
lecegi anla§tlrnaktadtr. 
Birka~ ay evvel Diesel rnotorlerinde 

kullamlan yag yabanc1 ii.lkelerden ithal 
olunurken, hali haZirda Almanya istih
lak miktarmm tamannm bizzat imal et
mege muvaffak olmu§tur. 

Sun'i kau~uk imalatma gelince, rna -
liyet fiatmm azalttldt~ ve tesisat rna -
sarifinin de bir ehernmiyeti haiz alma • 
dlgt kaydedilrnektedir. 

Sun'i yiin imalatmda dahl biiyiik bir 
terakki ve inki§af goze crarprnaktachr ve 
kalite itibarile sun'i yiin tabii yiinii.n 
fevkinde oldugu tesbit edlimektedir. 

- Seni c;agmyorlar I 
- 1mkanstzl .. Ne miinasebetL 
Simdi Demirin yiiziine yalmz heyecan 

ve korku ile degil, ayni zamanda itimad~ 
siZhkla, nefretle babyordu. Bu garib 
hadise ona birdenbire onceden hamlan
mi~ gibi geldi: <<Eger bunu haber ver ~ 
mege geldiyse, ni<;in soylemedi~ diye dii
~iindii. Evdekileri nic;in gonderdi~ Ayak 
sesi duydukc;a neden tela§la fiThyor ve 
kaptya ko§uyordu ~ $iiphesiz bu adamt 
bekliyordu. Mutlaka beni ele vermek is
tedi !» 

Y amba§mda sabahtanberi pervane gi
bi ko§an bu adam~ ~imdi tamir edilmez 
bir emniyetsizlikle bak1yor ve cevab ver
miyordu. 
ArtJk fazla izahat istemiyor. Ne soyler· 
&e, kendini daha c;ok mahvedecekmi§ ge· 
liyor, ondan kurtulmak istiyordu. 

Demir, bu ani degi§meyi farkeder et
mez iirktii. Bunu hastaltga, tehlike kor
kusuna, 1sttraba yormak istedigi i~in hal5. 
iimidle baktyordu. 

Aydm, soguk bir tav1rla blktp: 
- Anla§Ildi! dedi. V e kestirme elini 

uzattt: 
- Bizim i~in yoruldunuz. Bunu her

halde odiyecegim! 

5 

~air ve dahi 

0 glum, elinde tic; m1sra, kar§tma 
dikildi: 
- Babactgtm, dedi, §U soz ~ 

Jerden ben bir§ey anlamadJm. Eger sen 
anlarsan bana da anlat. 

Ve okudu: 

Dallarm z1rves1ndeyiz ancak 
Y an yoldan ziyade yerden '!lZak 
Yart yoldan ziyade maha yaktn. 

Cevab verdim: 
- Bu, ~iirdir oglum. Anla§Ilmast §art 

degildir, ho§a gitmesi kafidir. 
<;ocugun agzt bir kan§ ac;1k kald1: 
- Demek ki bunlar1 soyliyenlere, ya· 

zanlara ~air diyorlar. 
- Evet oglum. 
V e akhma me~hur bir masal geldi: 
- Otur, dedim, dinle: Vaktile «$en» 

ad!t bir adam vardt. <;olde ya§ardi. Bir 
~i.in aklma esti, evlenmegi tasarladt. Fa· 
kat zeki ve anlayt~lt bir ktz istiyordu, 
boylesi de kendi koyiinde yoktu. Onun 
i<;:in seyahate c;Iktt, diyar diyar dola§rna· 
ga koyuldu. Bir giin Bagdaddan c;tktp 
<;:ol yolile $ama dogru giderken bir ada· 
rna rasladt, arkada§ oldu ve ana sordu: 

- Sen mi bana binersin, yoksa ben 
mi sana bineyim ~ 

Herif giildU: 

- Behey cahil, dedi, deve iizeril\de 
giden iki yolcu birbirine nastl biner~ 

$en, sustu. Biraz sonra onlerine ekin· 
Jeri ye§ermi§ bir tarla ~tkmca gene arka
da§ma ba§Im c;evirdi: 

- Acaba bu ekin yenilmi§ midir. ye· 
nilmemi~ midir~ 

Herif, uzun uzun giildii, §U kar§lhgt 
verdi: 

- Heniiz ye§eren ekin yenilmi§ olur 
mu a!tk~ 

Biraz sonra bir cenazeye tesadi.if et ~ 
tiler. $en bu sefer, §oyle bir soru yaptt: 

- Acaba bu tabutun icrinde bulunan 
adam diri midir. alii mi.idiir? 

Herif arhk makaralan koyuvermi§ti, 
kasiklartnt tuta tuta giiltiyordu ve soyle
niyordu: 

- T abuta diri adam konur mu Ah • 
mak~ 

Ak§ama dogru $en, arkada~hk ettigi 
adamm koyiine ula§mi§tl ve onun evinde 
misafirdi, herifin ktzt babasma, kimi ko
nuk getirdigini sorup «altgm biri>> ceva· 
bmt almca ve misafire ahk denilmesine 
de yoldaki sorulann sebeb oldugunu an
laymca babastm azarladJ: 

- Ahk sensin ki c;ok zeki bir adam! 
hamakatle itham ediyorsun. Onun birin
ci sorusu: «Musahabeye sen mi ba§hya
caksm, ben mi ba~hyaytm» demekti. f • 
kinci soru: « T aria sahibi odiinc para a
ltp bu ekinleri kar§tltk gi:istermi§ midir?» 
diye yaptlrni§h. Oc;iincii sorudan mak ~ 
sad: «Tabuttaki i:iliiniin kendini haytrla 
andtracak eser, yahud evlad btrakmt§ a· 
lup olmadtgmi» ara§ttrmakttr. 

Herif, ktzmt dinler dinlemez d1§an 
ko§tu, ~eni buldu: 

- Y old a yapttgm sorulann, dedi, ce~ 

vabtnl soyliyeyim. 

Fakat Sen bu cevablarm ba§ka bir a· 
g1zdan c;almdtgmt anladt, herifi sJki§hr
dt ve hakikati anlaytnca da o klZI aldt. 
$imdi §ark tarihleri ($en) ic;in «dahi» 
stfattm kullamrlar. Boyle konu§tugu ic;in 
ana dahi denilince §U elindeki mtsralan 
yazanlara nic;in §air dememeli~. 

M. TURHAN TAN 

Demir, y1ldmmla vurulmu§ gibiydi. Bir 
§eyler soylemek istiy.Jrdu, fakat ne diye~ 
cegini ~a§trmJ~tl. Vah§i ve kat'i bakt§lan 
oni.inde JSrar edemedi, dt§an c;tktt. Bu u
gursuz tesadiif yi.iziinden uyanan §Uphe~ 
Jeri nas1l silecegini bilemiyordu. F akat a
sii azaba sokan, bu en nazik anda btraktp 
gitmege mecbur olmastydt. 

Geceyi rahatstz ge~irdi: «Bu herif o
nu mutlaka tamdt. Y a gidip haber verir~ 
se I Bu sefer §Upheleri biisbiitiin artacak. 
Hakikaten zaranm olacak! » diye dU§U
ntiyor ve nedamet ic;inde ktvramyordu. 
F aydah olaytm derken onlan tehlikeye 
siiriikledigini gordiikc;e kendini mUcrim 
samyordu. Haklarmda ne iyi dii§iincele
ri oldugunu anlatmast beyhudeydi. Sa ~ 
bah merkezde, bu adamm bo§ yere ~ek· 
tigi azab1 soylemege karar verdi. Saat ~ 
lerce penc;ele~ip, bir dereceye kadar tat~ 
min eden bu karar iizerinde uyudu. 

Ertesi sabah gene c;agJrdilar: Bu sefer 
dUnkii gibi sogukkanh degildi. Memuru 
gorUnce sapsan kesilmi~ti. hin gitgide ka· 
rt§tlgJm hissediyordu. Bugiin miistantik o 
kadar soguk ve kat'iydi ki onun bu i§lerle 
miinasebeti yoktur! demege ftrSat hula 
madt. 

[Arkast varJ 



ispanyada hakiki 
beynelmilel hava 

Diin yap1lan k1r ko§usu . har~i otuyor .. Av demek, kOpek demek 
Kar ve tipiye ragmen diin Veliefendide ko,ular B1r Amer1ka tayyareciSI· 

· d..... I" t Zavalb hayvanlar, lisan1 hallerile sanki: «Aman yapdd1. Kuleli lisesinde de askeri giire' n1n ver 1g1 rna uma 
• ,ampiyonasina baslandi lspanyol tayyarecilerinin ne §ekilde haJecandan bayiiacagiz, ~abuk emret te fU 

, harbettiklerini gormek maksadile klZll - •• • ablabmh> 
lara bir ay kadar hizmet ettikten sonra a vm uzerine 

Diinkii krr ko,usuna i~tirak eden ko,uculardan baztlan 
lstanbul Atletizm Ajanhg1 tarafm - de galib, Maltepeden Sami tu§la Fethi

dan tertib edilen k1r ko§ulannm iic;iinciisii ye galib. 
diinku karh havaya ragmen, Veliefendi Gelecek hafta devam edilecek olan 
hipodromunda yapilmi§tlT. bu miisabakalarda Kuleliler §imdilik 15 

T ak1m ko§USU olan bu yan§lara yalmz puvanla ba§ta gelmekte, bunu Deniz ve 
Halkevi, Galatasaray ve Gender birligi Maltepe Liseleri dokuzar puvanla takib 
e]ppleri i§tirak etmi§lerdir. En kuvvetli etmektedirler. Gedikli mektebinin 3 pu
elemanlara malik olan Giine§ kuliibiin - vam vard1r. 
den bir tek atlet yan§mad1g1 gibi F ener· Miisabak lardan sonra sporcular, mek
bah~e atletleri de tabm c;Ikaramamak tebin §eref salonunda haz1rlanan biifede 
yiiziinden ferdi, ve miisabaka harici ko§- mekteb cazmm c;aldigl giizel havalar ara
mu§lardn. smda samimi bir karde§lik havas1 i~inde 

o~ bin ve be§ bin metro olmak iizere izaz ve ikram edilmi§lerdir. 
iki seri iizerine yap1lan diinkii miisabaka- Galatasaray lokalinde bas· 
lann birincisinde Halkevi tak1m1 6 pu - ketbol ve iddiah boks ma~lar1 
vanla birinci, Galatasaray tak1m1 19 pu· Diin ak§am, lstanbulun en iyi iki bas-
vanla ikinci, Halkevinin diger tak1m1 da ketbol tak1m1 clan Galatasarayla Barko· 
26 puvanla iic;iincii olmu§lardir. F erd iti· va Galatasaray kuliibii lokalinde hususi 
barile Leopulgs I 0.38.4 dakikada birin- mahiyette bir mac; yapmi§Iardir. <;ok ha
ci, Hakb ikinci gelmi§lerdir. raretli ve heyecanh bir §ekilde cereyan 

5000 metroluk musabakada Halkevi - eden bu ma~1 Barkova'hlar 30-39 ka • 
nin iki tak1m1 birinci ve ikinci geldiler. zanmi§lardir. 
F erd itibarile Ibrahim 19.31.6 dakika ile Basketbol ma~mdan evvel iddiah bir 
birinci, Artin ikinci, Gabris ii~iincu ol • boks ma~1 yapilmi§, Haldun ve Kemali 
dular. admdaki iki gene kar§Ila§ml§lardlr. Dor

A keri liseler giire~ 
~ampiyonas1 

Askeri Liselerimiz arasmdaki gure§ 
birinciliklerine dun Kuleli Lisesinin bin 
ki~iden fazla seyirci alabilen kapah sa
lonunda ba§lanrru§ ve buyUk bir intizam 
dahilinde cereyan etmi§tir. 

Bu musabakalar, Federasyon Umu -
mi Katibi Seyfi Cenab, giire§ antrenoru 
Pellinen ve milli takundan Saim ve Y a
§ardan murekkeb kJymetli bir hakem he
yeti tarafmdan idare edilmi§tir. T eknik 
neticeler §unlardir. 

56 kiloda: 
Kuleliden T urgud puvan hesabile Ge

dikli Kemale galib, Denizden Sungur 
tu§la Maltepeden Hiiseyne galib. 

61 kiloda: 
Maltepeden Haydar kaburga kemigin

den sakatlanan Denizden R1zaya hiik
men galib, Kuleliden Kemal tu§la Ge -
dikliden lhsana galib. 

66 kiloda: 
Maltepeden Hikmet tu§la Kuleliden 

Cihada galib, Denizden ~iikru tu§la 
Gedikli Mustafaya galib. 

72 kiloda: 
Denizden Necmi tu§la Maltepeden 

F ethiye galib, Kuleliden Cihad tu§la Ge
dikli Serefeddine galib. 

79 kiloda: 

diincii ravunda kadar berabere cereyan 
eden mac;m be§inci devresinde Kemali 
hasmma ustiin bir vaziyet almaga mu -
vaffak olmu~ ve mac;1 kazanmi§tlr. 

Bursa Dagc1bk kuliibiinde 
faaliyet 

Bursa Dagc1hk Kuliibii idare heyeti, 
son toplantlsmda dagc1hgm yay1lmasl ve 
inki§ah bak1mmdan kuliibun §ahsiyeti rna· 
neviyesini temsilen lazun gelen her tiirlii 
temaslarda bulunmak iizere idare heyetin
den tahrir arkada~nmz Musa Ata~J ku
liibiin miimessilligine se<;:mi§tir. 

Avusturyahlar Frans1zlar1 
2 - 1 yendiler 

Paris 24 {Hususi) - Haftalardan
beri beklenen Avusturya- Fransa beynel
milel futbol mac;1 bugiin yap1ld1. 

Oyunun birinci goliinii Avusturyahlar 
penalt1dan yaptilar. Bu gole F rans1zlar 
devre ortasmda mukabele edip beraber • 
ligi temin ettilerse de daha giizel ve daha 
teknik oymyan Avusturyahlar haftayme 
birkac; dakika kala bir go) daha yapma
ga muvaffak oldular. 

lkinci devre her iki tarafm neticesiz 
kalan ~ah~malan arasmda ge~ti, fakat gol 
yapilamadi verna~ birinci devredeki vazi
yetini muhafaza ederek 2-1 F rans1zlarm 
ma!l:lubiyetile neticelendi. 

Ak1ndan Ak1na 

Parise donen Amerika ordusu ihtiyat 
zabitlerinden Fred eric Lord, bir F ranSIZ 
gazetesine yazd1g1 bir makalede, ispan
ya hiikumet kollanna mensub tayyare -
ler ve hava muharebelerinin taTZI hak
kmda §U malumatl veriyor: 

«lspanyadan avdet ediyorum. Orada, 
millicilerle marksistler arasmda cereyan 
eden mucadelenin haricinde, gerc;ekten 
beynelmilel bir hava harbi vuku bul -
maktad1r. 

Bu muharebe, benim dahil bulundu -
gum tara£ i~in cidden ~etindir. <;iinku, 
orada, hava bombard1man miifrezelerine 
kumanda ettigim o Bilbao cephesine, biz 
Amerikahlara, FranSJZ!ara ve ingilizlere 
verilen tayyareler ~iiriik ~ank §eylerdi. 
Ve biz, bu ~iiriik vesaitle, Almanlann 
miikemmel tayyarelerine kar§l koymaga 
mecburduk. 

Arkam1zda, muazzam hava ordularile 
Ruslar bulunmasa, bu i§in ic;inden ~1ka· 
miyacagimiza hi~ §iiphe yoktur. 

Ruslarm, bombard1man tayyareleri, 
tam manasile «u~an kale» lerdir. Oyle 
siiratli ve oyle pe§lerinden yeti§ilmesi zor 
tayyareler ki, refakatlerinde avc1 tayya
resi olmadan ke§if kolu halinde uc;u~lar 
yap1yorlar. Ruslann avc1 tayyarelerine 
gelince, bunlar da, butiin diger devletle
rin gonderdigi avc1 tayyarelerinin fev -
kindedir. 

Rus zabitlerinin bu hususta soyledik
lerine bak1hrsa, bu vaziyetin sebebi, Sov
yetlerin, F ransada, lngilterede veya A
merikada viicude getirilen yeni tipleri 
derhal ogrenip bu memleketlerden daha 
evvel seri halinde imale ba§lamalandir. 
Rus pilotlanmn hepsi, Sovyet Rusyanm 
cihan§iimul bir vazife ifa etmesi mukaQ· 
der oldugu kanaatini besliyorlar ve bu 
kanaatle, hava harbinde §imdiye kadar 
gorulmemi§ bir vah§etle ~ilrpl§IYorlar. 

Bizim hava filotillasma gelince, bu 
filotilla yalmz ecnebi pilotlardan miirek
kebdi. Bunun sebebi basit. Muharebe -
nin bidayetindenberi Franko tarafma 
ge~miyen lspanyol zabitam, hemen ka -
milen kur§una dizilmi§lerdir. Hali haZIT
da, hiikumet kuvvetlerinde hizmet eden 
pilotlar Ruslardan sonra, Frans1z, 1n -
giliz ve Amerikahd1r. Ezciimle Akdeniz 
sahilleri miidafaa kuvvetlerine kumanda 
eden zabit bir F ranSIZdir. K1Z1llarm bom
bardiman tayyarelerine kumanda eden 
de gene F rans1z tayyare zabitidir. 

Bilbao' da, c;ok feci §erait i~inde c;a -
ll§lyoruz. Bir gun, kotii, eski bir tek sa
tihh tayyare ile bir tecriibe uc;u§u yap -
makhg1m emredildi. lki yiiz metroya yiik
selmi§tim ki tayyarenin sag kanad1 mes
nedlerinden <;Ikti ve tayyareden aynld1. 
Y ammdaki kumandan deli gibi bagm -
yor, yiikselmemi emrediyordu. Maksa -
d1 para§iitle atlamakti. Fa kat ben din -
lemedim, derhal yere indim ve nas1l ol
dugunu anlamadan, tayyareyi, hi~ sar -
smtlSIZ topraga temas ettirdim. 

Kumandandan tebrik bekliyordum. Bu· 
na mukabil, bir surii kufiir ve hakaret i§it
tim, kur§una dizilme tehdidile kar§IIa§ • 
hm. 

Gedikliden Mustafa kolu agnd1gmdan 
mindere ~Jkm1yan Maltepeden Mehmede 
hiikmen galib, Kuleliden Yusuf say1 he
sabile Denizden Ercumende galib. 

Filotilla halinde u~u§lanm1zdaki ga -
rib manzaraYl hala unutlamJyacagim. 
Altun1zdaki tayyareler o kadar ba§ka =:;;;======== ba§ka, o kadar kohne ve o kadar bozuk-

87 kiloda: 

Edib tarih!<imiz M. Tur- tu ki, i~imizden bir k1sm1 dii§man siper • 
han Tan'tn bu ~ok giizel Jeri uzerine bombasm1 ahp avdet eder -
eseri kitab halinde t;rktr ken, yan yolda, nefes nefese o tarafa se· 

_ girtenlerle kar§Ila§Iyordu. Kuleliden Hulusi tu§la Gedikli Hali-

~----~----------------------, 
1 KO$e ~l!~~r~!!~!!'l_:srarl 1 

Henim de oteki tayyare ile ayni za - yecandan gozlerinin karard1gtn1 hisset -
manda Yunan topraklarma <;Ikanlmarrun tim. Birbirimize kar§I kimizin de sahte ve 
sebebi lstanbuldan hareket ettigi bilinen yalancl hiiviyetler altmda ba~kalanna 
Hasan Azmi Beyin Yunan topraklanna oldugundan fazla kendimize kat§! lekeli 
vard1gml ispat i~indir; bu suretle hi~bir ve menfur goriinmemiz bizi harab edi • 
§iiphe uyand1rmamak ic;indir. yordu. 

Hie; kimse tayyareye binen bir adamm Ayni otele yerle§mi~tik. Onun odas1, 
yolda kaybolacagma ihti_mal vermez. Samoilofun odasmm yanmda idi. Onlar 
Hasan Azmi benim §ahsunda Atinaya benden bir kat daha yukanda idiler ve bu 
varrnJ§, demektir. Samoilofun dedigi gibi otel me§hur Ti.iti.in ~irketinin miidiirii Ha
her§ey yolunda!.. san Azmiye lay1k bir oteldi. Biitiin ko -

F akat yolda Hasretin oldiiriildiigiinii layhklarma, konforuna, salonlanna rag
sand!glm mada bendeki inkisar ne miit - men ben ona yakla~rnak imkamm bulam1· 
hi§ti. Hele onu, Yunan topraklarmda o yordum. <;iinkii Samoilof onun yanmda 
korkunc maskesi altmda gordiigum za - idi ve ondan aynlmiyordu. Sonra vaziyet 
manki sevincimi hayatlmm sonuna kadar icab1 Samoilofun Hasan Azmi Beyle 
unutamlyacag!m. tam§1kbg1 pek uzakh, adeta selamdan 

Bu korkunc, bu menfur maske artik ibaretti. 
benim goziime goriinmiiyor, ben yalmz Samoilof orada, bir adlm otede idi. 
onun altmdaki sevimli, cazib, giizel sima- Beni miitemadiyen kontrol ediyordu. E
YI goriiyorum. Gozler ayni. Fa kat o goz- mirlerini benim u§agim ism ail vas1tasile 
lerdeki yalvan§, §efkat ve mazlumiyet :_blig ettiriyordu. Bu casusun getirdigi 
h~ degi~miyor. T ayyareden iner inmez I emirieri miinaka§aSIZ kabul ve tatbik et· 
elini sikhgim zaman onun titredigini, he- mek mecburiyetinde idim. 

Birdenbire, yaphgim imza yiiziinden 
dii§tiigiim vaziyeti dii§iinmege ba~lad1m. 
Ben §imdi bir mucrimdim. Bir maktuliin 
hiiviyetini c;almi§hm. Y ann ba~ka bir Az
mi ortadan kaldmlacak ve onun yerine 
ge<;irilecektim ... Son urn ne olacak L 

hte bunun ic;in hergiin ba§Imdan ge
c;enleri notetmege liizum gordiim. Bu su
retle kendi hiiviyetimi kaybetmiyecek, 
muhakemeye ve vaziyetimi daha iyi idra
ke muvaffak olacag1m. Y azmak, du§iin
mek demektir. Dii§iinmek te belki hakiki 
hiiviyetimi muhafazaya yanyacak .. Ben 
hakiki hiiviyetimi ona ve biitiin diinyaya 
ragmen muhafaza etmek istiyorum. <;iin
ku seviyorum ve <;unku ... seviliyorum ... 

*** 
Y unan topragmda ilk giiniimiiz pek 

karanhk ge<;ti. ~ehir yagmurlu idi. Jan 
Diyamandi ismindeki herif -ki muhakkak 
Samoilofun ciiriim ortag1du- mel' un su· 
rat1, Hasretin sessizligi, hazin hali, dur
gunlugu... Sonra benim biraz evvel bir 
cinayet sahnesine §ahi dolmam... Biitiin 
bunlar bende yeis uyandmyordu. Der • 
ken gazetelerden bize bir haber aksetti: 

lstanbulda Vali Fikret Bey olmii§ ... 
Jan Diyamandi, hem en ban a: 
- Sizin pek aziz dostunuzdu o .•• 

Vakit, arbk geceyansma yakla~yor ., c;erim. Bu tablo kaqmnda ruhumun 
du. Her §eyden, hala kendimizden ev - duydugu zevk ve ne§'eyi biraz daha 
vel, kopeklerimizin H;tirahatini dii§iin- temdid ve idame kasdile ilk ferma eden 
m~k Iaz1m gel-irken her nedense bunu kopegi bir emirle, ku§u buldugu nokta
ihmal etmi:?tik. Ger<;i o giin vurdugu - da bekletirim. Onun yanma yava§ ya -
muz tav§anlardan birini koyluler soy . va§ gider, diger kopekleri de <;agmnm. 
dular, temizlediler, parc;aladilar ve bol Titriyerek, korkarak ad1m ad1m so
su ile buyiikc;e bir tencere ic;inde kay - kulurlar. Bunlar da kokuyu almca hep
natarak kopeklerin online ekmekle ka- si muhtelif noktalar tutarak aVI, bloka 
rl§lk papara halinde koyup hepsini gi.i- ettikten sonra, bulunduklan yerlerde 
zel~ doyurdularsa da bu, kafi degildi. zang1r zang1r titremiye ba~Jarlar. 
Yatacaklan yerleri de ihzar ve temin Zavalh hayvanlar, bu lerzeler altmda 
etmek ikt1za ediyordu. nefes nefese pufhyarak gozleri, avm bu-

Ancak, bizim yataca~m1z yerler ta- lundugu nokta ile benim gozlerim ara
ayyiin etmedik9e, her kopek, sahibinin smda mekik dokum1ya ba§lar. Bir ava, 
yamnda ve emniyeti altmda bulunmas1 bir de bana bakarak lisam hallerile 
icab ettiginden bundan evvel kopekle - sanki: 
r-in bannacak mahalleri tabii biline - - Am an ... Halimizi goriiyorsun. Ha
mezdi. Halbuki c;ok nazik, misafirper - lecandan baYilacag1z. <;abuk emret te 
ver koyli.iler, bizi bir tiirli.i payla§aml - §Unun uzerine atllahm .. 
yor, hepsi ayn ayn kar§1m1za dikile - Der gibi yalvanrlar. cAport!~ emrini 
rek: fazlaca tehir edersem baz1s1 bu intizar 

- Ben de ... diyordu. Ben de bir oda- ve halecana tahammi.il edemiyerek ye
ya iki yatak serdirdim. Evim, siz·indir. re c;oker. <;enesini, on ayaklan iizerine 
Gelmezseniz... koyarak arhk gozlerini bana diker. Sey-

Diye miitemadiyen 1srar edip duru - r-ine bir turli.i doyamad1gim bu tablo 
yorlard1. Bir tiirli.i karar veremiyorduk. kar§Ismda bazan gaddarhg1m tutar, ko
Ne yapmah idik? Nihayet piyango ter- pekleri bu halde bir iki dakika bekleti
tib ettiler, c;ektik. Benimle bizim mute- rim. Bazan da ac1yarak hemen: 
med Sabri <;omelmeze koyiin e§rafm • - Aport! 
dan Bay Recebin evi isabet etti. Sekiz Kumandasile bunlar1, avm iizerine 
avc1, dart evin hirer odasma taksim e- sald1rmm. Ne yaZik ki bugiin, bu na -
dildik. En giizel, mefrU§, moble ola - dide kopeklerimden bende de bir tane 
mm da Bayan Yild1zla e§i Dogana tab - bile kalmami§hr. Av kopekleri boyle 
sis ettik. Kopeklerimizi de yatacagirnlZ cins, hassas, terbiyeli olursa av ve av -
evlerin miinasib taraflarma bagllyarak Clh~n da zevkine, ne§'esine payan ola
altlarma hirer c;uval sermek, 1inlerine maz. 
hirer kab su koymak suretile bu i§imizi Fakat, bunun bir de aksi tasavvur e-
de ikmal etmi§ olduk. dilsin ... Maazallah! 

Kopeklerinin istirahatini dii§iinmek, Mesela, 1iyle bir kopek ki kokusu, fer-
bununla me§gul olmak kaydinden va • mas1 olmad1~ halde sahibinden otuz, 
reste kalan ic;imizde iki ki~i vard1: Y1l- k1rk metro uzakta gezer. Ezkaza rasgel
dlz ve Sami. Ylld1zm kopeklerile Dogan digi avm uzerine birden atllarak kaldl
ugra:?IYor, Sami ise zaten kopeksiz bu- nr ve arkasmdan yeti§ip tutacakmi§ gi
lunuyordu. Ben, Samiyi tamd1m tam - bi kovalam~ya ba§lar. Buna, tabii tiifek 
yah biybir yerde, bir evd~ onu kopekli atamazsm1z, o, gider. Yan1mzdan, onii
gormedim. Onun, yavru kopek elde e- niizden kalkan keklik, veya bir ~ullugu 
derek istedigi gibi biiyiitmek, terbiye vurup dii§iirdligiiniiz anda, o kafir ko
etmek, yeti§tirmek kiilfetine tahammii- pek tufek sesini e§itince sizden evvel 
lU yoktur. ko~up, yeti§ere;k bir hamlede aVl yaka-

Filhakika bir yavru kopegi de biiyiit- lar, didikler, yemege ba§lar. Av ise bu 
mek, hastahklanm ge~irtmek, terbiye yuzden bqrsaklan fl,Tlarru§, tuyleri yo
etmek, cidden bir meseledir, bir kiilfet- lunz:nu§ bir halde kahr. 
tir. Bunu, ve av kopeklerinin biiyiiti.il- Bunlara kopek denmez. Boyle kopog
mesi, terbiye edilmesi usul ve kaidesi- lu kopeklerin hakkl, nasibi bir f.i§ektir. 
ni, gelecek yaz1lanmm birinde • bildi- Beynine havale edeceginiz bir s1kl ile 
gim ve tecriibe ettigim kadar - anlatrru- artlk onu orada b1rakmahd1r. 
ya c;ah§aca~. I§te ben de Samiyi, bu bakl§tan hakh 

Bizim Sami, kopek beslemek, kopek- 1 y h h' r 
Ie avlanmak keyfiyetinde §U diisturdan 
aynlamaz: cYa hep, ya hie;! •. Yani, av 
kopegi, ya fevkalade cins, kokulu, fer
mall, aportlu, terbiyeli olmah, yahut 
big olmamah. Bu nazariye, tatbiki kabil 
olmak §artile zaten her avc1 ic;in bir 
gayedir. 

Bence, av demek, kopek demektir. 
Kendi telakki ve ic;tihadlma, hislerime 
gore av ve avc1hgm en bi.iyiik zevki, 
eglencesi, av vurmaktan ziyade, avc1 0-
ni.inde gezen kopeklerden birin·in, ta u
zaklardan, en a§agi on be§, yirmi adrm
dan bir koku almca, vaZiiyetini, revi§ ve 
seyrini birdenbire degi§tirerek burnu -
nu havaya diktikten sonra miitecessis, 
miitereddid, sakin, korkulu ad1mlarla 
buldugu avm uzerine giderken onu go
ren diger kopeklerin de, ilk koku ve 
ferma vaziyeti alan arkada§lanmn bul
dugu aVl iirki.itmemeleri, fermayi boz
mamalan ic;in hepsinin bir anda ve bu
lunduklan noktalarda m1hlamp kalma
lan, bir ad1m ileri atamamaland1r. 

Bu, oyle nazarfirib, bedii bir tablo -
dur ki- hence - bir avc1 ic;in bundan da
ha zevkaver manzara olamaz. Boyle va
ziyet hadis olunca ben, kendimden ge -

Dedi ve muhakkak beni haberdar et • 
mek i~in ilave etti: 

- Sizden aynhr aynlmaz olmii§ ... 
Olur §ey degil... Gazetelere bak1hrsa siz 
onunla beraber ba§ba§a yemek yemi§si • 
niz; degi) mi Azmi Bey? .. 

Birdenbire gutlagimi bir kemend s1kar 
gibi oldu. Boguluyorum, sand1m. Gu~ 
halle kendimi toplad1m. Artik kendi men
faatim ve hayatun mevzuubahisti. 

- Dogru, dedim. <;ok sevi§itdik. Ne 
facia 1.. 

Fa cia benim i~imde gec;iyordu ve Sa • 
moilofun gozleri benden aynlm1yordu. 

lsmail de orada, yamba§imda beni tes
kin ve idareye hazud1: 

- Otomobiliniz bekliyo rbeyefendi I 
Yeni hayat1m ba§lami§tl. Garsonlar, 

memurlar, miidiirler oniimde igiliyorlar, 
koca bir otomobil emrime amade bekli -
yor, §ofor ve yanmdaki muavini yiizii -
me bakmaga cesaret edemiyor ... Hulasa 
ben miithi~ bir §ahsiyet olmu§tum. 

Otelin boliinde, yerlere kadar igilen 
otel memurlan mali mehafilin en kuvvetli 
§ahsiyetine laz1m gelen hurrneti gosteri • 
yorlard1. 

Beni odalanma kadar otelin direkto
rii gotiirdii. Oturacak odamda, salonum-

bu urum. a, ep; ya, It;. 
Bununla beraber bizim Sami, her av

da kopeksiz, c;antacislz gezdigi halde 
gene hepimizden ziyade av vuran odur. 
Blld1rcm avlarmda, keklikte, c;ullukta, 
tarla ve ormanlar ic;inde y1ldrrrm ivi -
cacile hep z1kzak gezer. Her c;ahy1, her 
c;ukuru, mutlak bir defa yoklamadan 
gec;emez. U§~nmez ve yorulmaz. Zaten 
ben onun higbir avda oturup dinlendi -
gini gormedim. 

Hele daglan, yarlan, ormanlar1, ka
yalarl, dik yukarl tirmamrken 1iyle sur
at peyda eder ki yoku§ a§ag1 ko§arak 
iniyor zannedersiniz. 

Fotografmda gordiigiiniiz vec;hile, ne 
kadar ag1r olursa olsun her tiifek onun 
elinde adeta bir baston, bir oyuncak 
§ekli ahr. 

Bizim mutemedimiz Sapri <;omel -
mez ise bunun tamamile makusudur. 
Avda pufhyarak gerez. Beline dolad1g1 
fi§ekligile, ta, ortasmdan c;emberlenmi§ 
bir f1<;1 toparlakhgile avda gezerken u
zaktan onu yiiriirniye bedel, yuvarla -
ruyor gibi gorursiini.iz. Hele yoku§ iner
ken, c;lkarken, karnmm ta ortasma o
turan gobek dedikJeri <;!Ikmhdan Oni.ini.i 

da c;ic;ekler doluydu. Kabul salonu, yaz1 
odfll!, yatak odas1 ve bir de banyo ... Bu 
otelin giinde en a§agl elli liraya tutula -
bilecegini hesab ederek gayriihtiyari elim 
ciizdanuna gitti. Bu ciizdan bombo§tu. 
Buna mukabil bizim U§agm ciizdam kim
bilir nekadar doluydu ... 

Otelin salonunda yemek yemek iimi • 
dindeydim. Bu suretle Hasretle belki bir 
kac; kere goz goze gelecegiz, belki de bir 
ka~ kelime teati edecegiz ... Fa kat lsmail 
bu iimidimin de bo§ oldugunu haber ver
di: 

Beyefendi seyahatten yorulmu§ o
lacakhr. A§ag1da salonda, yemektense 
burada yemegi tercih etseniz gerektir. 

- Bilakis, lsmail... Hie; te ... 
- T abii biraz istirahate ihtiyacm1z 

var. Y emeginiz buraya gelecektir, efen
dim. 

Bunu soylerken bu hmZIT casus bana 
biiyiik bir kiime evrak uzattl. Bunlann 
ban a gonderildigini soyledi: 

- N edir bunlar? diye sordum. 
- Bilmem efendim... cevabm1 verdi. 
Biiyiik bir yaz1 masasmm ba§tna otur

dum. Geni§ bir zarh a~tlm, i~inden ~1kan 
kahn kag1dlan a~tlm. 

Bu mada Ismail i~eriki odaya ~ekil -

Elazizde kuyumc~ 
luk san'ati ~ok 
terakkiye ha,Iadt 

Genclerimiz nefis eserler 
meydana getiriyorlar 

Elaziz (Hususi) - Sehrimizde alt1II 
ve giimii§ iizerinde yap1lan kuyumculuk 
<;ok miiterakki bir hale gelmi~tir. Bilhass~ 
Eginli olup Elazizde geni§ bir ate! ' 
ye meydana getiren Zihni karde~Ier 
kuyumculuk san' a lim, altm ve giimii§ ii· 
zerinde naki§ teknigini en yiik.;ek 
mertebeye <;Ikarmi§Iardir. Bu alelyede 
viicude getirilen miicevherat ve altm bile
ziklerin enva1 hemen denebilir ki bugiinkii 
muterakki vaziyetle Romay1, Y unanJ. 
MlSlr ve Asuru gec;mi§ ve Siimer usU' 

lile kan§Jk ve daha ziyade Ural ve Kw 
g1z kuyumculugunun en zarif ve san' atka' 
rane bir halini alml§hr. Oc; miite~ebbis 
Turk gencinin viicude getirdikleri bu ne' 
fis altm eserler ic;in her taraftan sipari§)er 
almmaktad1r. 

Son zamanlarda Anadolu kibar kadll1' 

lannm kollannda ve gerdanlarmda gii ' 
zel san'atlann biitiin bedii ve karakteris• 
tik zarafet ve inceliklerini gozle goriilrni• 
yecek kadar ince olan altm tellerile goS' 
teren tek veya <;ift bilezikler ve gerdan ' 
hklar, Avrupahlar tarafmdan bile <;Ok 

b ~ 

rag et goren altm kol diigmeleri gorill' 
mektedir. Gonderdigim fotograf altmda.II 

viicude getirilen ~ok ince ve san'atkaran' 
i~c;ilikli bir takun eserleri gosterrnektedir. 

goremiyerek anafora tutulmu§ Jimo!l 
kabugu gibi iki tarafma sallana sallall~ 
yalpall gider. 
~imdi, Tiirkiyemizdeki cins kopel: 

sahibi avcilanmizm, alelhusus iktisa.d 
mahfillerimizin dikkat nazarlarma, bi' 
zim Saminin bundan bir hafta evvel b~' 
§llla gelen, hiisran ve mahrumiyetle ne-' 
ticelenen bir vak'asmdan - istitraden ' 
bahsedecegim. 

Sami, Sofyada bir dinda§lffi!Zm sahi\1 
oldugu cSeter - Gordon~ cinsinden bif 
kopege talib olur. Bilmuhabere, buntl• 
iki yiiz liraya satm allr. Biz de, higtell 
hepe kavu§an bu arkada§lmlzl seviilcJe 
alki§lar1z. Kopek, Sofyadan trene bin ' 
dirilip buraya gonderilirken, Bulgaris ' 
tan giimriik memurlan, cinsiyetindell 
ve boyle bir dam1zhgm Bulgar hudud ' 
Ian haricine <;Ikam1yacagmdan bahiS~e 
sevkine miimanaat ederler. Zavalll bl' 
zem Sami de gene aslma, hic;lige riictl 
eder. . 

~u vaziyet, bize, av kopeklerindeJ:l 
k1ymet ve meziyet derecesini anlattJll' 
ya kifayet eder saruyorum. 

Bedri Ziya AKTU~ 

mi§, benim bavullanm1 a<;Ip ic;indekileri 
yerle§tirmege haz!rlamyordu. r 

Miithi§ §ey 1.. Bunlar biiyiik bir rna 
1 

miiessesenin, yahud hatta bir nezaretin t~ 
yiiksek memuruna verdigi talimatnarne e 
re benziyordu. Gizli bir komitanm ba~.: 
verdigi talimattan ibaretti. Hepsini 

1 

dakikada okumaga imkan olmadigl ic;ill• 
yaz1 masasmm ba~mda bir taraftan ye : 
megimi yerken bir taraftan bunlan ok~sll 
dum ve esash noktalanm buraya hula 
ettim. 

Ba• tarafta •u sahrlar vard1: 
' ' ka' «Biitun mensublanmiz tarafmdan 

bul edilen esaslar.» . 
~<Cemiyetimiz resmi ve gayriresrnl b~: 

tiin miiesseseleri, &irketleri kontrol e~d , 
le miikelleftir. Mensublanmiz kendJ ~
ireleri i<;:inde bu gayeye hizmet i<;in ~~a! 
siyetlerinden, menfaatlerinden, hatta 
yatlanndan feragate haz1rd1rlar... ha' 

Memur, muharrir, syiaset adarnt. •r 
c1, hoca, tiiccar, sanayi erbab1, san'atkllb: 
maliyeci ... Hulasa herkes, bizim rnens~O" 
lanm1z i<;:in istifadebah~hr. Bunlarla a' 
nu§up anla§mak, onlardan istifade o!U~I' 
cak rnalumah idare erkanma bildinlle 
mukellefsiniz. 



~~cikanun 1937 

t- Karakoyiin bugiinkii hali 
"-arak·· h ~llnd 0 Y akkmda bundan evvelki ya- durak yapilmi§tir. Bebek hath tramvay-

llti§ti~. (Cumhuriyet 8-1-936) soyle de- I~nmn durag1 (2) rakamile gosterilmi§-
. ti~ 

« s·· I bir~ok oy enecek, izah edilecek daha 
lind §eyler var. Ben Karakoyde, yeral
tifa~' .haz1r, yap1lmi§ derhal halkm is -
bile k~ne ~~Ilabilecek yeralti ge~idle~i 
lli " §fettim. Gelecek yaz1mda yerlen
te;;.· e kullamlabilecek §ekillerini gostere -

.,1111.» 

I lite Vad· . • . . . K ttiiyij 11n1 yerme getmyorum. ara -
dan b:. §~hrin diger kalabahk noktalann
fa I( uyuk bir fark1 vard1r: Haydarpa -
Y:k ad1koy, Adalar ve biitiin Anadolu 
lllecb51 ?alk1 da buradan gidip gelmek 
lnend~~Yeti~dedir. Blitlin Anadolu §i -
Riter! rlen yolculan buradan 1stanbula 
tas1n er ve buradan trene giderler. Bu -
lnak 1 ~~ak, gidi~i ve geli~i kolayla~hr -
sele ·~~ Tin en miihim miirur ve ubur me
\'e bs~ Jr. Be!ediye isterse bunu paras1z 

11' .. 

1_ ~uncle yapabilir.. . 
bu .. ..<I) rakamile J§aret ed1len yer, 
b ~~nku iistii ortiilii Karakoy tramvay 
ll~n erne yeridir. Sehir nakliye vasitalan
nek en Tniihim merkezi bir noktada bile 
\et ~ar seyrek ve yava~ i§ledigine dela-

2e en bundan iyi bir misal olur mu ';I 

11 .. - Kahn siyah i§aretler tramvayla -
&ostermektedJ'r B ' · · · ·1 .. lerjJ . · ner mce ~Izgt 1 e gas-

lard tni~ olan tramvaylarm iizerindeki ok
lllatan ne tarafa dogru gittikleri anla§tl -

1\tadtr 3 . 
~e v- Ufak siyah i§aretler diger nakli
lliisteasttalanm ve bilhassa otomobilleri 

rrnektedir 4 . 
iske!- Uzun siyah oklar otomobillerin 
Cttla eye geli§lerini ve iskeleden gel en yol
~or. rl-:~~!ktan sonra kalkt§lanm gosteri
VayJa l1 Yayalar da otomobiller, tram
ll~rn \ arasmda kendilerine yer bulup 

5 e mecburiyetindedir. 

den ;-. lnce beyaz ~izgiler iskeleye gi
Yolda e ts~eleden c;1kan yolculann -ayni 
11~da: &ltmek mecburiyetinde oldukla • 
bltbir! _nas1l kar§Ikar§Iya geldigini ve 
dir. erme engel oldugunu gostermekte-

k 6-D· elesj d 1kkat edilecek nokta: Halic is-
llbalan Karakoye biti~ik degildir. 

• l3ur· Kordiigiim 
llld Uzlln. hu i§aretler ve oklar boyle H
salar ~tlndeki gibi olduklan yerde dur
;~lnadiyese]e gene iyi! Fakat bunlar mli
erdir. ~n gidip gelen, hareket eden ~ey

ltenlerj _unun ic;in ve bilhassa Anadolu 
tas1 «k~ln &idip gelme zamanlannda bu
le§kil e~tdiigiim» tabirine canh bir misal 

S b er. 
dur e eb} D t" .... !.. b kl a.&1 v s u ortu u tramvay e erne 

bs1~lr. ')., e Yeraltmdan bir ge<;id olmama-
11' t ra 
1
1t. ~ ~vay duragl buradan kalka -

llJ abilir e~ de hamd1r. Derhal kulla -
alt1 &e';id· ak1a yeralti degil de «Koprii 
Sonra l'ie t dir. F akat i§e yarad1ktan 

F'ark arb var? 
Kar§1la§aderhal goze c;arp1yor, degil mi? 
Ve &elrne n, c;arpi§an oklar yok. Gitme 

I _ ~allan aynlmi§hr. 

ka.y hekl arakoydeki iistii kapah tram· 

0 a~il dab:~ Y~ri kaldmlmi§, buna ~u -
nunde ( 1) llende Karakoypalas bmas1 

rakamile i~aret edilmi~ olan 

2 - Diger biitiin i~aretler birinci kro
kide gosterilen manalardadir. 

Y olcu bekliyen haztr gefid 
Fakat bu yeni duraklar yap1lsa da ya

pilmasa da gidip gelme yollanm ayumak 
kabildir. Bakm1z nasil? 

lskelelere giderken 
A - Y aya olsun, tramvayla veya o

tomobille olsun Haydarpa~a. Kad1koy, 
Adalar ve hatta Uskiidar iskelelerine gi
deceginiz zaman dogrudan dogruya Ha
lic iskelesine gidiniz. Merdivenden a~agl 
inince Halic iskelesinden Kad1koy iskele
sine giden koprii altmda haz1r bir gec;id 
bulursunuz. Tramvaylar, otomobiller a
rasmdan tehlikeler i~inde gei;mek yerine 
bu gec;idle rahatc;a istediginiz iskeleye va
rabilirsiniz. 

B - Eski Kad1koy iskelesinden veya 
Unkapam kopriisiinden kalma ve i§e ya
rar bir iki duba getirip -krokide gosteril
digi gibi- Halic iskelesi tarafm1 da Kadi
koy iskelesi §eklinde karaya baglamak 
miimkiindiir. Bu takdirde yayalar koprii 
iistiine «;:Ikmaga mecbur olmadan uzun 
okla gosterildigi gibi dogrudan dogruya 
koprii alh gec;idinden g~erek iskelelere 
gidebilirler. 

C - Istanbul cihetinden yaya olsun, 
otomobil ve tramvayla olsun gelenler is
keleye koprli iistiindeki merdivenden in
dikleri i~in onlarla ve onlann e§yasJ ile 
de kar§Ila~mazsmiz. 

lskelelerden ftkarken 
A - Istanbul tarafma gitmek I<;ID 

tramvaya binecekseniz gene otomobil ve 
tramvay tehlikelerine maruz kalmadan 
bu g~idden ve Halic iskelesi merdive
ninden kopriiniin kar§I tarafma ~1kahi -
lirsiniz. 

B - Beyoglu ve Bebek tarafma git
mek iizere tramvaya binmek i.;in koprli 
iistiinde, tam iskele merdiveni kar§iSlnda 
yaptlmasJ laz1m olan bir durak yerine 
c;Ikarsmiz. Magazalarda, yaz1hanelerde, 
bankalardaki biitlin Karakoy halkma 
Karakoypalas oniindeki durak daha c;ok 
uygun gelecegi ic;in koprli listiindeki bu 
tramvaylar c;ok durm1yacak ve beklemi
yecektir. Halic iskelesi kar§Ismdaki dura
gi yaphrmak i~in gec;en sene epeyce yaz1 
yazmak icab etti. Umanm ki buras! ic;in 
bu zahmete liizum kalmiyacakhr. 

C - lskeleden ~1kip otomobile mi 
bineceksiniz? Bilhassa tren vapurlarmm 
koprliye van§lannda bu cihet c;ok mii
himdir. Bu yeni §ekilde ~ok kolayla§mi§ 
bulunur. Kad1koy iskelesinin Karakoye 
dogru olan kismi yalmz c;1kmaga mahsus 
olacagi ic;in bugiinkii kan§tkhktan ve 
mii~kiilattan eser kalmaz. 

T aksilerin yiizi.i, bugiinkiiniin aksi, fa· 
kat seyriisefer kaidelerine uygun olarak 

Giimrlige dogru c;evrilmi§ olacagmdan 

mii§teri ahp kalkan otomobiller okla i§a

ret edilen tarzda sokak ic;inden gec;erek 

Karakoy meydanma c;Ikacaklar, Koprii

ba§mda intizamsiZhk ve izdihama mey • 
dan vermeden gerek Beyoglu ve gerek 

/(arak·· .. k k oyun olayca alabilecegi muntazam 1e il 

CUMHURiYET 

Tam bi~ilmi' 
kaftan! 

fRastaraft 1 fncf sahi!edel 

«Tiirklerin bi.iyiik dostu Claude Far
rere, Le Journal gazetesinde lskenderun 
hakkmda bir yaz1 yazarak Tiirk tezini 
takbih ettigi giindenberi, Kamalist Tiirk
lerin nazarmda bu dostlugu kaybetmi§ -
tir. 

Onun bu yaZISI iizerine, Tiirk matbu
atJ, bu biiyiik akademi azasm1, Turk 
dostluguna ihanet damgasile damgaladJ. 
Neredeyse, biiti.in eserlerinin ate§e ati! -
masm1 istiyecekti. 

Giizel 
ve 

Kay F rancis'in a~k 
izdivac maceralar1 

Istanbul ;lehir meclisi de, listelik, a -
lelacele ic;tima etti ve Osmanhlarm eski 
payitahtmdaki biiyiik caddelerden birin
de biiyiik F rans1z muharririnin ismini 
ta§Iyan levhanm kaldmlmasl karar1m 
verdi. 

Dordiincii yJidiZID 
oldu da 

defa evlenen esmer 
ge~enler nasd bas1ndan 

'imdiye kadar 
gizli kald1? 

' Holivuddan gelen haberler Kay Fran-

Y ani, miiteveffa Pierre Loti'nin peyrevi 
tarafmdan, hic;bir ihtirasa ve hic;bir kine 
miistenid olmakslZln yaz1lan bir makale, 
Tiirklerin, vaktile en biiyiik miidafileri 
ve en iyi dostlan olmu§ olan bir kimse -
nin biitiin dostlugunu, biitiin sempatile -
rini mahvetmelerine kafi gelmi§tir. 

cis'in dordiincii defa evlenmek iizere oldu
gunu bildiriyor .. ;limdi ic;inizden bir ~ok
lan: 

- Yay .. Kay §imdiye kadar iic; defa 
evlenip bv§anmi§ ta bizim nasi! haberimiz 
olmadt? 

Tiirkler, Claude F arrere'i red dedi -
yorlar. Suriyeliler, ona, manevi bir taviz 
yerine g~ecek bir nevi istigfan zliniib 
borclu degiller midir? 

Suriyenin hiikumet merkezi alan $am, 
biiyiik caddelerinden birini, bu biiyiik 
Frans1z akademi azasma izafe etmekle 
§eref kazanacaktu. Ve ayni zamanda, 
milli hayatimiZin dogmakta oldugu §U 
dostlara ve taraftarlara muhtac ammJZ· 
da, c;ok hymetli bir dost ve bir miidafi 
temin etmi§ olacaktir. 

;lu da var ki, Claude F arrere'in Turk· 
Jerde sevdigi §ey an' aneleri idi. Tiirkler 
bu an' aneleri terketmi§lerdir, o §iir arhk 
onlarda kalmami§hr. Ve hic; §iiphe yok
tur ki, Claude F arrere, Suriyeyi ziyaret 
ettigi zaman, bugiin yeni Tiirklerde ar
tlk tesadiif edemedigi cazibeleri ve §iiri 
bulacaktiT. 

Bu fikrin tahakuk sahasma <;Jkanlma
sl, Frans1z - Suriye dostluk rejiminin 
ba§langiCI i~in de ~ok mes'ud ve c;ok ye
rinde bir te~ebbiis olacakhr. 

Bu fikri, entelektiiel gencligimize ve 
§ehir meclisimize arzediyoruz.» 

CUMHURiYET - ;lamh gazete
nin miitaleasma hassaten memnun oldu -
gumuzu her§eyden once kaydetmek iste
riz. Claude F arrere zaten bizim degil, 
~arkm meclubu olan bir fantezistti, nite· 
kim son senelerdeki temayiilleri, fikirle
ri ve yaz1lan bunu a~1k~a gostermi§tir. 

Biz Pierre Loti'yi inkar etmege taraf
tar degiliz. <;unkii o, romantik hikaye • 
lerile degil, makalelerile ve seri yaz~lari
le Tiirkii sena etmi§, laakal yiizde k1rk 
isabetle Tiirk ruhunu sezmi§ bir adamd1. 
Claude F arrere' de bu sempatiyi yalmz 
§ark panoramas! ve manzaralanna mute· 
veccih bulmu§uzdur. 

Senelerce evvel, nasJ!sa, fstanbulun 
bir sokagma izafe edilen ismi elbette o
radan ve Tiirk kalblerinden silmek Ia -
ZJmdu. Turk milleti, dii§manma dahi 
k1ymet verir, lakin dost goriinlip arka -
dan vurmak kin fiTSat ka~Irm1yan rna -
ceraperestlere, asia I 

;lamda bir caddeye Claude F arrere'in 
ad1 verilmesinde kuvvetli bir isabet var
dir. Hakikaten F arrere'in Tiirkiyede te
vehhiim ettigi §iir olmii§, hem de ebedi
yen olmli§tlir. Fa kat bu §iir Les Echos 
de Syrie'nin muhitinde biitiin giirbi.izli.i -
gli, biitiin ha§metile ya§amaktadJr: Bol 
sank, bol entari, nargile, harem, afyon, 
kervan ve kervansaraylar, beli palah a
§iret reisleri, kafes arkasmda, p~eli ka
dmlar, develer ve F arrere'in tahayyiil 
.ettigi biitiin bir bedeviyet mah~eri! 

Sab1k dostumuz F arrere gitsin, orada 
mes'ud ya§asm ve kendisi §imdiden Su -
riyeye mubarek olsun! 

istanbul cihetlerine kolayca gidebilecek • 
lerdir. 

Sag - Sol meselesinin tatbik yeri 
Bu tavsiyelerim tamamile parasiz, 

pulsuz, Belediyenin bir emrile bir giinde 
yapilabilecek i§lerdir. T ramvay §irketi de 
Karakoy, «ktt'a» yerini biri Karakoypa· 
las oniinde ve biri Kopriiha§mda olmak 
iizere mantJksiz yapacagma ikisini de 
koprii iistiine naklederse kendisi ziyana 
ugramadan halka kolayhk ve hizmet yap
ill!§ olur. 

;lehrin ve halkm selameti ve menfaati 
namma Belediyemize alan bu ricalanmm 
kabul edilecegini timid ederim. Su ge~id 
yerinin olsun kullamlmasmJ «mecburi» 
bir §ekle koysa halka c;ok biiyiik bir iyilik 
etmi~ olur. 

Diyecekler. Evet bu kadar me§hur bir 
yildlZln hususi hayatma aid boyle miihiiT' 
hadiseler nas1l oldu da gizli kald1. Bu b; 
mucizedir, bir harikadJT. Hele sineli' 
merkezi gibi dedi kodusu bol bir yerdc 
F akat bunu ancak Kay Francis gibi b 
kadm yapabilir. Diger herhangi bir ar 
tis tin ba§mdan gec;ecek bu cre§id vak' ala 
diger bir~oklarmda goriiidiigli gibi, bii 
tun diinya matbuatmda slitun siitiin ya 
zilann dogmasma sebebiyet verirdi. Nit r 
kim Gloria Swanson ve Jean Harlow'u 
evlenme ve ho§anma maceralan bugi: 
herkesin agzmda bir sak1zdir. Joan Cra\ 
ford, Ginger Rogers, Claudette Colbe1 
in·kiler ise heni.iz yeni unutulur gibi old 

Dogrusunu isterseniz Greta Garbo'm 
esrarhg1 bile Kay F rancis'inki yanmc' 
hi~ kahr. Hususl hayatim sade yabanc 
la:rm degil, en yakmlarmm bile tecessi 
siinden miikemmelen sakhyabilen anca 
bu san'atkard1r. Hem de Garbo gibi ev 
nin bahc;esinin etrafma iki metro yiikse~ 
liginde duvar yaphrmiya hacet kalmada1 
villas1, diger birc;ok binalarm arasma s1 · 
ki§mi§ vaziyette olmasma ragmen, yedi 
senedir amulusal bir artist olmu§ olan 
Kay'm evine hic;bir gazete muhabiri a -

masma mani olamamJ§tir. Kay 11lc defa 
Dwight Francis ismindeki gencle ki - ha-

yak basmami§hr. (:iinku Kay vaktini e- la onun ismini ta§Jmaktad1r - ikinri o1a -
vinden ziyade gezmelerde, tozmalarda, rak William Gaston ve iictiincii olarak 
sinema ve tiyatrolarm ilk temsillerinde ge- K M K ta enneth ac enna ile evlenmi§tir. 
c;irir. Boyle oldugu halde gene ebedl bir 
muamma §eklinde kalmakta devam eder. Kay'in hakiki ismi Katherine Gibbs'-

Gec;enlerde stiidyodaki locasmda ken- tir. Dwight Francis ile Nevyork kilise • 
disini ziyaret eden bir Amerikah muhar- lerinin birinde izdivac merasimi yapildigi 
rir Kay'1 gazetelerden birine bir mektub zaman heniiz on yedi ya§mda idi. Bu bir 
yazmakla me§gul bulur. Artist gazete _ a§k evlenmesiydi. F akat, izdivacm ilk 
ciyi biraz beklettigi i~in oziir diledikten haftalarmda iki gene evlenmelerinin pek 
sonra §U sozleri ilave eder: manastz bir hareket oldugunu anlami~ -

- Hususi hayatJma aid yapJlan bir lar~1. <.::?nk~ birlikte ,. ya§adiklan .kii~iik 
yanh§hk hakkmda ha§muharrire izahat §ehlu •. ~~ttsfi~ld,dKb~yl mkob~amankd1 v~lad_-
vermek me b · 1· d k ld B . ye enm tatmm e e 1 ece IT yer eg1 1. c unye m e a 1m. em, . ·v • •v • 

§imdiye kadar dort kere evlenmi§ goste- Kay ed1bh~e ve aktnshge he_ves edJyor-
riyorlar. Halbuki son aynldigtm adam, du. Sade b1r ev ~adm1 ~e h:w merakhs1 
ancak uc;iincii kocamdlr. olarak hayat gec;umek JStemiyordu. Bu-

- Hie; §iiphesiz bu haberin tashihini nun iizerine aynldJlar. 
istiyorsunuz. Kay, Nevyorka dondii. Tamamile hiir 

- HayJr .. Ba~muharririn mf §ahsen ve serbest bir i§ kadm1 olarak ya§am1ya 
buna kani olmasm1 arzu ediyorum. Y ok- ba§ladl. Bir reklam mliessesesinin katibe
sa deli miyim, altmc1 sahifede c;1kmi§ kii- ligini deruhde etmi~ti. 0 mada Massac -
c;iik bir haberi tashih vesilesile birinci husetts valisinin oglu William Gaston' a 
sahifede heyecanh ve merakh bir havadis rasgeldi. Bu tesadiif her iki kalbi de §im
hal_ine koymalarma vesile olay1m? §ekledi ve oralarda a§k ate§ini alev alev 

I§te, Kay'm hususl hayatma aid bir yakt1. 
c;ok esran muhafaza edebilmesindeki me- Gene adam biiyiik bir siyaset adam! 
haret bu misalden pek glizel anla§Ilmi • olmak istiyor, onun ictin biitiin vaktini si
yor mu? yasl miicadelelere hasrediyordu. hte bu 

Lakin, biitiin bu ihtiyatHrhgma ve miicadeleler dolayisiledir ki Kay ile Wil
kurnazhgma ragmen dordiincli izdivac1 iam resmen izdivac edemediler. Gizli w 
miinasebetile eski defterlerin k.an§tinl - kilde evlendiler. <;ic;eksiz, yliziiksiiz ve 
·························································································································· 

Holivud'un moda krali~esi 

Sagdan ve soldan yi.iriimek, kar~1dan 
kar§Iya ge~mek meselelerinin tarz ve iyi
liklerini ogretmek ic;in de c;ok pratik bir 
yer elde edilmi§ bulunur. 

Siz de ayni fikirde iseniz, Belediyeye 
hep birlikte rica edelim, bunu bir gun ev
vel tatbik etsin! !yiligi sa bit olursa Bo
gazi~i iskelelerine de tatbib c;aresi var • 
du. 

V. BIRSON 
Sinema markezinde scneba§mda yap1lan giirel giyinme miisabakasmda birin

ciligi kazanan Carole Lombarde en §Ik elbisclcrinden biriyle. 

, 

. I 

davetlisiz basit bir izdivac. Zevc, izdivac 
merasimi biter bitmez tayyareye atlaYJp 
miicadele etmekte oldugu siyaset saha -
sma gitti. Zevce, hal aymm ilk dort gii
nii Nevyorkta yalmz ba§ma kald1. 

Bu c;iftin ilk senelik izdivac hayatlan 
hep boyle ayn g~ti. Delikanh ancak iki 
tren veya tayyarenin muvasalat ve hare- d 

ket zamanlan arasmdaki tevakkuf miid-
1 

detine miinham kahyordu. '"' 1 
Kay bu c;e§id izdivactan da bir~ey an

lamadi. Ruban meyus, · kalben mustarib 
bir halde, bir daha a§ka gonliinii ve iz -
divac bagma da boynunu kaphrmamaga 
karar verdi. William Gaston' dan hic;bir 
iskandale meydan vermeden sessizce ay· 
nld1. Kay, sade Holivudun degil, biitiin 
diinyanm en yiiksek bir san' at §ahsiyeti 
haline geldi. Biitiin bu gec;irdigi a§k ve 
izdivac maceralan hemen hemen ekseri 
mehafilce mecthuldu ve Kay san' at sa -
hasmdaki §ohret ve muvaffakiyetine ila
veten «sinema aleminin en §lk giyinen ka
dmi» iinvamm ta§Imakla iftihar ediyor -
du. Edebiyat ve san' ata dii§kiinliik gos
teriyor ve ismi hic;bir erkek ismile birliktc 
zikrolunamiyordu. 

Fa kat birdenbire ufukta birisi daha go
riindi.i: Kenneth Mac Kenna. Kay §im
diye kadar g~irdigi ac1 tecriibeler neti

cesi gayet ihtiyatkar davramyor. Fa kat 
delice a§Ik olan Kenneth onu yalvarma
lar, tehdidlerle kendisine celbe ugra§l -
yordu. Kay bir arahk hastalanmJ§tl. Bu 
hastahgm nekahet devresindeki zafmdan 
istifade ederek Kenneth onun muvafaka
tini istihsal etti ve 1931 senesi ikincika -
nununda Catalina' da evlendiler. 

De; sene, bir kadmm temenni edebile· 
cegi biitiin saadetlere nail oldu: hi bir 
yuva, kendisini ~1lgmca seven bir koca, 
sinema sahasmda gittik~e artan §ohret ve 
muvaffakiyet! 

Ne garibdir ki saadetinin son amili, 
sinemadaki §ohret ve muvaffakiyetini bu 
saadetin ylkllmasmda da en biiyiik sebeb 

oldu. Kenneth iyi bir aktor ve kudretli 
bir teknisiyen olmakla beraber kansmm 
yanmda pek soniik bir §ahsiyet olarak ka-

hyordu. Kocas1 buna sinirleniyordu ve 
asabl buhranlannm hmcmt kansmdan a· 
hyordu. Vaziyet tahammiil edilemiyecek 
bir §ekle girmi§ti. Zevc zevce, ahlaklan -
nm birbirine uymami§ olmas1 gibi basit bir 
bahane ile yekdigerinden aynid1lar. 

*** 
;limdi Kay, diger izdivaclannda ol-

dugu gibi Delmar Dawes nammda hi -
rile dordiincii defa evlenmesi hakkmda 
da kendisinden sorulan suallere siikutla 
mukabele ediyor. Bunda kendisini hakh 
gormeliyiz. <;unkii baZilan miistakbel 
hayat projelerini if§a edecek olurlarsa 
iri§mek istedikleri saadetlere nazar dege
cegine kanidirler. Kay da ugurluluga ve 
ugursuzluga fazlasile inanan bir kadm 
olmak itibarile belki boyle dii§linliyor. 
Binaenaleyh onu di.irdiincli diinya evine 
girmek lizere iken rahat b1rakahm! 

A. H. R. 



8 

Ilk Mtstr medeniveti 

Oil ve yaz1 Siimer dili 
ve yazisinin ayn1d1r 

sisteminin Mtstra 
isbat ediyor 

Son tetkikler ilk yaz1 
Tiirkler elile girdigini 

-2-
y ap!lan uzun tetkikat neticesinde,l 

Mtstra ilk gelen halklann Asyai halk ol
dugu tebeyyiin etmekte, fakat nedense, 
bir~ok garb miiellifleri, -insafhlan miis
tesna- bu halkm Asyadaki hangi 1rka 
mensub oldugunu tayin etmek hususunda 
arifane bir tecahiil gostermektedirler. 

Mezopotamya ve MISlrda yaptlan 
hafriyatta elde edilen en eski medeniyete 
aid abidelerde, biitiin arkeologlar, tam 
ve s1k1 bir mii*abeh~t gormii*lerdir. 

Daha 1890 senesinde Heuzey bir ki
tabe hakkmda ne*riyatta bulundugu za
man, Mtstr archalque san'atile, Siimer 
archai'que san' atmm en yakm derecesini 
gostermi§ti. Bilahare bunu takib eden 
diger bulu*lar, tezi tekid eden vesikalar
dan ba~ka bir§ey olmami§lar, filologlar 
da bu iki lisan arasmdaki biiyiik karabeti 
goz.oniine tamamile koymu§lardt. 

Bu sebebden biz Mtmdaki ilk mede
niyetin Tiirk eseri oldugunu lisan, yaz1, 
din, san' at, kiremidcilik gibi hususlan 
te~kik ederek gostermek istiyecegiz. 

BaZI miidekkiklere gore faraza Ed. 
Meyer' e nazaran, Siimer ve MISlr mede
niyeti, yekdigerinden tamamile ayn bir 
rnedeniyet olmakla beraber, Mtstr me
deniyeti de daha eski, daha ya§hdu. 

Fa kat miidekkik, bunu hangi esaslara 
istinaden yapttgmJ, ilmin istedigi derece
de bir vuzuhla ortaya koymaga rnuvaf
fak olamamt§hr. Ne lisani, ne din!, ne 
smai tetkikatta miidekkikin bu fikrini te
kid edecek edille yoktur. ~u halde bu, 
indi ve §ahsi bir nazariyeden ba§ka bir§ey 
olamaz. 

Diger taraftan, bunun aksine olarak, 
biiyiik alim Hommel, Mezopotamya 
rnedeniyetile Mtm medeniyeti arasmda 
tam bir veraset goriir. Y ani ya MISir me
deniyetini Siimerden, yahud da Siimer 
MISlrdan medeniyetini almt§t!T. 

Diger alimler de, bu iki medeniyet a
rasmdaki birligi kabul ve tasvib etmekle 
beraber, bunlann yekdigerile olan alaka
smm ticaret ve saire neticesi husule geldi
gi kanaatini beslemektedirler. Meyer'in 
nazariyesini bir tarafa· attJktan sonra, ge-
ride kalan iki telakkiyi tetkik etmek bu 
hakikati meydana <;tkaracak yegane va
sttadtr. Hommel' e nazaran MIS!r ve Sii
mer Jl;).edeniyeti aynidir. Y almz alimin 
bilmedigi bir§Cy varsa, o da hangisinin 
bu medeniyeti hangisine verdigidir. 

Bunun tetkiki ise gayet basittir. lki 
medeniyetin ilk devirlerdeki lisanl husu
siyetlerini kan§hrmak bize vaz1h fikirler 
verebilir. 

MISlr, iki lisan grupu ile sthriyete ma
liktir. Birisi Afrika li&amdn ki, §imalden 
Berberi, §arktan da Galla ve Somalidir. 
Bunu: de Rochemontaix Essai sur les 
rapports gramaticaux qui existent entre 
l'egyptien et le berbere nammdaki ese
rinde pek giizel gostermi*tir ( 1). Fa kat 
halihamda bizim bildigimize ve dendi
gine gore bu lisan semetik Esanlarla mii· 
nasebettardtr (2). Fakat biz ayni lisan· 
da, bir~ok kaide ve kelimeleri, ayni ka
idelerle ayni kelimelerle Akadlann, Sii
rnerlerin lisanlannda da gormekteyiz. 
Mesela MISlr lisanmda (em) dahilde, 
i~inde manasmt ifade eder. Akadcada 
da ayni manay1 ifade eden (ina) vard1r. 
Bu kelimeler ayni zamanda her iki lisan
da da, ( onun dt§mda, on dan gel en gibi) 
manalan da ifade etmektedirler. Bu her 
iki lisanda da ayni kelimenin, ayni ~erait 
dahilinde kullamldtgmi gosterir. Diger 
taraftan, en eski devirlerde Siimer ve Mt· 
s1r lisanlannda cemilerin taz'if usulile 
yaptldtgt da goriilmektedir. Daha garibi 
bu taz'ifte tesadiif ettigimiz kelimelerin 
de her iki lisanda mii~terek olmasldtr. 

Biz en eski MISir lisamnda ( kur) keli
mesini dag olarak goriiyoruz. Gene bu 
lisanda daglar denmek istendigi vakit 
(kur - kur) deniyor. Ayni kelime Siimer 
lisanmda da dag ifade ettigi gibi, o lisan· 
da da daglar (kur - kur) olarak ifade e
diliyor. 

Gene her iki lisanda da gitmek mana
sma olarak (gin) buluyoruz ve her iki li
sanda da gid1p gelmek (gin - gin) sure
tile ifade ediliyor. Bu mii~abehet yalmz 
grafik §ekilde degil, mana ve meal cihe
tile de aynidir (3). 
~u halde goziimiiziin oniinde bir nokta 

belirir. Biitiin bu usul ve kelimeleri, Sii
mer Tiirkleri mi M!S1rhlara vermt~tJr, 
yoksa MISlrhlar m1 Siimerlilere vermt§· 
tir? 

MISlnn en eski lisanma aid kelimeler, 
o kadar mebzul bir surette elimizde yok
sa da, tesadiif ettigimiz ufaktefek ciimle
ler, kelimeler, kaideler, bize bu hususta
ki kanaatimizi tenvire yard1m edecek 
parlak, ve ac;1k noktalardu. 

Bir Mrsrr abidesinde hiyerogliller 

Y ukanda da gormii§tiik ki biz her iki 
lisanda da dag manasma olarak (kur) 
kelimesini buluyoruz. Daha ilk nazarda 
bu kelime bize ne semetik, ne de berberi 
§ekilde goziikmiiyor. Eger bu kelime, 
Sii.mer Tiirklerine MISirhlar vasttasile 
girmi§ olsayd1, ayni kelimenin Sibir, Orta 
Asya ve bugiinkii Kazagistan mmtakala
nnda bulunmamas1 icab ederdi. Siimer 
yakmhg1 dolay1sile belki MISlnn tesiri al· 
tmda kalml§ olabilir, fakat (Balha§), 
(Baykal) Yenisey ve civan, hic;bir vakit
te MISinn tesiri altma girmemi§ olduguna 
gore bizim buralarda da (kur) kelimesi
ni, ayni manada dag olarak bulmamlz 
kuvvetli bir delildir. Hala bu kelime Ka
zagistan ve havalisinde, ayni iptidal §e
kille bakidir. Sonra (kur - gan) dag me
zarlari demektir. 

Gitmek manasma olan (gin) kelimesine 
gelince, bu kelime biiliin Tiirk lisanlann
da mii§terektir. iklim veya diger tesirler 
dolaytsile ve kiic;iik bir tebeddiil ile bii -
tiin Tiirk lisanlannda baki kalml§hr. 
(Gin), (git) kelimelerinde (t) nin 
(n) e miinkalib olmas1 bir§ey ifade et -
mez; men§e, kok aynidir. Y ani etimolo
jok bir surette (gin), (git) tir. Ve biitiin 
Tiirk lisanlannda ayni manaJl ifade e
der. 

~u halde, bu kiic;iik misal bile, MISl -
nn Siimer iizerinde degil, fakat Siimer 
Tiirklerinin M1Sir iizerindeki tesirlerini 
gosterir. Daha dogru bir tabirle, Mtsl
nn ilk lisam Tiirk lisamd1r. Bunu; i<;inde 
kalan sarfl kaideler bagtrmaktadtr. 
~u neticeyi, herhangi ticari alakalara 

atfetmek te dogru olamaz. Alakalarm 
lisanlar iizerinde getirecegi tahavviil, 
tebeddiil, onun esas ve men§eine kadar 
niifuz edemez. Y eni kelimeler iktJbas e
dilebilir amma bu kelimeler de, en ziyade 
ticarl ve fenni olan ktsma aiddir. Halk 
lisamndaki dag, gitmek ve sair kelimele
rine kadar bir niifuz ve tesir tasavvur 
edilemez. 

Lisam bir tarafa b1rakarak yaz1 mese
lesine gelecek olursak, bunda da Tiirkle
rin, M1S1rhlann Hiyeroglif dedigimiz ya
Zilan iizerindeki tesirlerini en bahir bir 
surette gormemize hic;bir mani yoktur. 
Mezopotamyadaki yazmm da ilk men -
§einde MISlr ytti.J.SI gibi pictographique 
bir yaz1 oldugunu ( 4) istidlal etmek ic;in 
zihin sarfetmek bile zahmete deger bir i§ 
degildir. 

iptidai yaz1lar; pictographique veya 
ideographiques olup, fikirleri ve dii§ii -
nii~leri temsil ederlerdi. iptidai medeni
yetin ilk yazJsJ bu yaz1 olmu§tu. 

En eski zamanlarda garbi Asyada bu 
yazt i<;in iki sistem mevcuddu. Birisi 
proto - elamite sistemi, digeri de Siimer 
sistemi idi. Proto - elamite sisteminin de 
Siimer sisteminden ahnma bir usul ol -
dugundan bahsi ba§ka bir makaleye bl
rakarak, tuttugumuz yo] iizerinde yiirii -
yecegiz. 

Bu her iki sistemi Mtstr sistemile mu -
kayese ettigimiz vakit proto - elamite ile 
Mtslr sistemi arasmda hic;bir miinasebet 
bulmadtgimiZ halde Siimer sistemile Mt
slr yaztsJ arasmdaki biiyiik karabet go -
ziimiize c;arpar. Y ani MISir Hiyeroglifile 
Siimer Hiyeroglifi arasmda biiyiik mii
~abehetler vardtr (5). 

Her iki Hiyeroglifte de ferdin miina
cak ve niyazda bulunmas1 tamamile ay
nidir. Mtmhlarda bu. bir dizi yan yere 
c;okmii~ oldugu halde ve yahud da ayak
ta kollan yan kalkmt§ bir ~ekilde goste -
rilir. Siimerlerde de aynidir. 

F akat bu mii§abehet bu §ekilde de kal
mJyor. Hiirmet ic;in kullamlan ciimleler
de, ismin evveline yaz1lan yaztlarda her 
iki kavim de tam bir birlik gosteriyor. 

CUMHURiYET 25 ikincikfmun 1937 

Karakts biitiin , 
siddetile devam 
' 

ediyor 
[Ba~taratt 1 fncf sahttedel 

Tipi yiiziinden Bogaz ve Akay va -
purlannm seferlerinde ufaktefek anzalar 
olmu§, fakat hic;bir ink1taa meydan ve
rilmemi§tir. 

Karadenizden gelen haberlere gore, 
burada ftrtma biitiin §iddetile devam et
mektedir. Karadenizde vapur seferleri 
tamamen durmu§ gibidir. Bogazdan diin 
de hic;bir gemi <;Ikmaml§hr. Birc;ok va -
purlar Biiyiikdere oniinde f1rt1nanm din
mesini beklemektedirler. 

Ftrhna yiiziinden Sinob I;mamna SI • 

gmml§ olan V a tan vapurunun bugiin !i
mammtza gelmesine intizar sdilmekte • 
dir. 
G~en per§embe giinii limammtzdan 

kalkan izmir vapuru da ftrtma yiiziin • 
den !imam olmtyan iskelelere ugnyama

mJ*, dogru Sinoba giderek orada kal -
m1~hr. Anafarta vapuru da ftrtma yii • 
ziinden Amasraya iltica etmi§tir. 

Diinkii hava vaziyetine gelince hava 
tazyik1 768 idi. Hararet derecesi s1f1rdan 
a*ag1 iic; buc;uktur. Riizgar ytldtz poyraz 
olarak saniyede 12 metro siiratle esmt§
tir. 

Soguktan her taraf donmu§tur. Dam
lardan, sac;aklardan sarkan buzlar teh • 
likeli bir hal alml§hr. 

Bir Rumen vapuru karaya oturdu 
F 1rhna ve kar tipisi yiiziinden evvelki 

gece Karadeniz bogazmda bir kaza ol -

mu§, Romanya band1rah Karmen Silva 
isminde biiyiik bir §ilep KIZtlba§ mevki • 
inde karaya oturmu§tur. 

Romanya vapuru f1rtJnaya ragmen 
yoluna devam etmek istemi~. fakat miit

hi§ tipide yolunu kaybederek ba~ma bu 
kaza gelmi§tir. 

Vapur, telsizle etraftan imdad istemi~ 
ve Gemi Kurtarma ~irketi hadiseden ha
berdar edilmi§tir. ~irketin <;anakkalede 

bulunan Saroz tahlisiye gemisi Roman -
ya vapurunu kurtarmak ic;in hareket et -
mi§tir. 

Diger taraftan gec;enlerde gene ftrtl· 
na yiiziinden Canakkale Bogazmda ka

raya oturrnu§ olan ltalyan banduah §i • 
lep Saroz ve Alemdar tahlisiye gernileri 
tarafmdan kurtanlmi§br. 

lzmirde de bir vapur 
karaya oturdu 

istanbul 24 (A.A.) - lzmirde <;e§
me civannda Amerikan banduah Ex -
moor vapurunun firtma ve tipiden kara
ya oturdugu haber ahnmt§hr. Gemi Kur

tarma §irketinin kazazede gemiye mua • 
venete amade olduguna dair telsizle 
vaki olan teklifine gemi heniiz cevab 

vermemi~ olmakla beraber §irket Alem -
dar kurtarma vapurunu <;anakkaleden 
Ce§meye gondermi§tir. 

T outhmes'in bir ismin de Men - khper • 
ra'dtr. Bu Ra-men- kheper diye yazthr. 
Ilk siilalede buna aid birc;ok misaller 
vardt.r. Ayni kaide en eski Siimerlerde 
mevcuddu. V e bilahare kayboldu. Buna 

en bahir bir misal Our • Nina yaztstdtr. 
Bu. kelime bekelime terciime edildigi za
man, (Ninanm hizmetkan) demektir. 
Fa kat Kral ismi ktsaca Nina • our diye 
yazthr. 

Our • Ninanm en eski tektlerinde ilah 
Nin - gir - sou; Nin - sou - gir diye 
yaztlmaktad1r. Kezalik ey Allah sin de 
En - zou oldugu halde k1saca zou - in 
§eklinde yaz1hr. 

Goriiliiyor ki her iki memlekette de ay
ni usul cari imi§. 

Bu en ilk iptidai yaZI sisteminin Tiirk
lerle meskun Ural ve Altay havalisinde 
dogduguna clair de elimizde bir~ok biir
hanlar mevcuddur. Lenormant bunu 

Manuel d' histaire ancienne de l' orient 
nam eserinin ikinci cildinde pek giizel 
gostermege muvaffak olmu§tur. Tiirkle
re aid bu ilk pictographique yaz1 sistemi
nin, Mmrda oldugu kadar, <;inde de 
ayni rehberligi ifa ettigini goriiriiz. Ayni 
yaz1, Dzavidiyenler vasttasile Hindistan· 
da da kendisini gostermi§, orada da bir 
yaz1 sistemi olmu§tur. Biitlin bunlar, Mt
mdaki ilk yaz1 sisteminin, Tiirkler elile 
buraya girdigini gosteren en canh misal· 
lerdir. Mtmdaki iptidai yazmtn §ekli bir 
daha goziimiiziin oniinde, Cin i<Jdialan
m teyid ve tevsik eden bir hu~ms oluyor. 
0 da bu topraklara ilk defa Tiirklerin 
medeniyeti getirmesidir. 

Rrza Cavdarla --------
(1) Bunun !~In §u eserl de okuyunuz: 

Lexa ; comment se revelent les rapports 
entre les langues hamlttques, simetlques 
et Ia langue egyptienne. 

(2) Recueil de travaux relatlfs a Ia 
phllologie et a l'archeologle egyptlennes 
et assyrlennes. XL p. 64. 

(3) G. Coutcnau ; Manuel d'arcMologle 
orientale t . ill p, 1583. 

(4) Coutenau; Manuel d'Archeologle O
rientale t. Ill. p. 1584. 

(5) Manuel d'Archeologle; t. lli, p. 1584. 

Yeni mukavele 
Cenevrede 

haztrlantyor 
lBil$taratt 1 tnct sahttede I 

nun miidafaas1 hususati da tetkik ve mii· 
zakere edilmi~tir. Biitiin teferruatm tes • 
bitinden sonra anla~ma yann son defa o
larak Tiirk ve Franstz rnurahhaslnmn 
i§tirkile yaptlacak toplanhda parafe edi • 
lecek ve anlll§manm kat'! §ekli sah giinii 
Milletler Cemiyeti Konseyine tevdi edi
lecektir. 

Sancak meselesinin rnuslihane bir su • 
rette halli Cenevre muhitinde umumi bit 
sevinc uyandtrmt~br. 

Anla,mayla neticelenen 
miizakereler 

Cenevre 24 (A.A.) - Anadolu a· 
jansmm hususl muhabiri bildiriyor: 

Bu sabahki Journal de Geneve gaze· 
tesi lskenderun meselesi hakkmda §un • 
lan yaztyor: 

Diinkii cumartesi giinkii Konsey ic; • 
tima denesinin belki de en miihim giinii 
olmu~tur. Miizakerelerde bir donlim 
noktas1 te§kil etmi§tir Sancak meselesi 
hakiki bir terakki gostermi~tir. Tiirkler 
ve F ranstzlar diin gece 19 da miitekabil 
anla§ma projeleri teati eylemi§lerdir. 1ki 
heyeti murahhasa sonra saat 21 ,30 da 
mezkur iki projeyi telif etmek iizere 
Milletler Cemiyeti Gene! Sekreterligin • 
de bir toplanh yapmt§lardtr. 

1svec; Hariciye Bakam Sandler ve ln
giliz Hariciye P 1.-am Eden'in de ham 
bulundugu bu toplantJda esas itibarile 
bir anla§ma elde edilmi§tir: 

Delbos ile Vienot tarafmdan tevdi o
lunan metinler Ankara hiikumetinin tas· 
vibine arzedilmek iizere bir anla§ma c;er
<;evesi yapacak surette tevhid olunmu§ • 
lardtr: 

M etin hazarlanryor 
Cenevre24 (A.A.) - Fransa Ha • 

riciye Bakam ve Miiste§an Delbos ile 
Vienot Ba§bakan Blume miilaki olmak 
iizere Lyon' a gitmi§lerdir. Ak§am tek -
rar Cenevreye di:ineceklerdir. 

Tiirk ve F ranstz heyetleri eksperleri 
elde edilen anla§mamn -~etnini tanzimle 
me§gul olmaktadtrlar. Ciinkii halli icab 
eden fer'i daha birc;ok miihim noktalar 
vardtr. 

Hukuki telerriiat 
Cenevre 24 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: Tiirk ve F ransa miimessilleri 
lsvec; Hariciye Bakam ve Konsey ra -
portorii Sandler de ham oldugu halde 
uzun bir miizakerede bulunmu§lardtr. 

lskenderun meselesinde esas itibarile 
bir anla~maya vanlmt§hr. 

1skenderun Sancagma Milletler Ce • 
miyetinin nezareti altmda idari bir muh
tariyet verilmektedir. Hukukl teferrua! 
hemen tesbit olunacaktu. 

*** 
Bir Suriye gazetesinin hezeyant 
~amda <;Ikan Les Echos de Syrie ga· 

zetesi, «Suriye hududlannda haydud • 
lub> ba§hgt altmda ne§rettigi bir haber
de diyor ki: «~imalden gel en telefon ha
berleri, tanmmt§ sab1kah haydudlardan 
Ibrahim N azifin sevk ve idaresi altmda 
bir haydud ~etesmm, Cebeli Akrad 
mmtakasmda, hududlanrmz yakmmda 
birdenbire meydana c;tkhgmt bildirmek
tedir. 

Bu ~etenin viicudu haber ahrur alm
maz jandarmalar derhal seferber edilmi§ 
ve birkac; musademeden sonra, c;ete efra
dmdan be§i tevkif olunmu§tur. Bunlar 
adliyeye teslim edilecektir. 

Hudud yakmmda, Morkos kasabasi 
i:iniinde de bir haydud c;etesi goriilmii§ -

F rans1z Ba~vekilinin 
diinkii miihim nutku 

ile her hususta Fransa, Almanya 
anla,maya daima haztr 
[Ba$taratz 1 tnct sahtfede J 

«- Avam kamarasmda Edenin nut
ku ferdasmda ve Hitlerin soyliyecegi nut
kun arifesinde F rans1z hiikumetinin daimi 
dii~iincesini bir defa daha hattrlatmak 
faydas1z degildir. 

iki kom§u memleketin giindelik te -
maslarmdan dogan meseleleri halletmek 
ve ayni zamanda iki biiyiik devletin u -
mumi siyasi hayatlanna miiteallik diger 
i§leri tam bir hulusu kalble ele almak ic;in 
azami samimiyeti ve liberalligi gostermi
ye daima amade olduk ve olacagtz.» 

Blum, iki memleket arasmda dogrudan 
dogruya yaptlacak konu§malann ekseri -
yetle ancak miinferid bir sureti halle miin
cer oldugunu kaydetmi§ ve demi~tir ki: 

«- Bir devletin kendisine miicavir o
lan veya onu alakadar eden devletlerden 
her birile ayn ayn iki tarafh paktlar yap
mak yolunda Hitlerin iltizam ve tatbik 
ettigi metoda bu zihniyetin tamamile uy
gun oldugunda §iiphe yoktur. Bu gibi 
paktlar mlizakerelerde oldugu gibi tesir -
lerinde de birbirlerinden miinferid kal -
maktadular. Bu usul Franstz hiikumetinin 
iltizam ve tatbik ettigi usul degi)dir. Bu
nu soylemekle her hangi bir nazariye hak
kmda riichan gostermek fikrinde degi • 
lim. F akat, F ransamn emniyetini bir Av
rupa sulhu sisteminden dt§anda btrak -
mak istemedigimizi <;iinkii bunu yapamt
yacagtmtzi s{iylemekle bir hakikati ifade 
etmekten ba§ka bir §ey yapm1yorum. Ek
seriya yanh§ anla~tlan «Gayri kabili tak
sim sulh» formiilii i§te bu kanaatimizin 
bir ifadesidir.» 

Blum, F rans1z - Alman meselelerinin 
hallini biitiin Avrupa meselelerinin heye
ti mecmuasile halli i~in istedigini hahrlat
ml§ ve Almanyaya Avrupamn siyaseten 
teskini i§ine i§tirakine kar§Ibk olmak lize
re iknsadi yardtmda bulunulmast yolun
da ileri siiriilen fikre telmih ederek de -
mi§tir ki: 

«Bir pazarbga benziyecek hi~ bir 
teklifte bulupmwaca~m. Biz kendi milli 
§erefimiz hakkmdaki duygumuz ve ica -

bmda ona riayet ettirmek azmimiz o ka· 
dar kuvvetlidir ki diger devletlerin de ~e
ref ve haysiyetlerine kar§l riayetsizlik 
gostermeyiz. Almanyanm ikhsadi mi.i~kii
latmm vahimle§erek onu nihayet yardtJII 
talebine ve §artlar kabiiliine mecbur ede ~ 
cegine clair baztlanmn besledigi fikirlerl 
reddederim.» 

Blum, .Hitlerin sulh arzusunu tebcil et• 
mi§ Ve §UOU soy)emi§tir: 

<<F akat kendi ken dime §unu soruyo ' 
rum : Silah yan§mm devam ettigi bugunkii 
Avrupa hakkmda siyasi bir sureti hal btr 
lunmadan nastl ekonomik anla§malar el· 
de edilebilir? Filhakika, diger birisile 
kredi veya kolaybk gi:istermek suretile t~' 
riki mesaide bulunan bir devlete yard!~ 
ettigi devletin askeri kuvvet ve kudretinl 
artirdtgl endi§esinin dogmasmdan dah3 

tabii bir§ey olamaz. lyi c;ah§abilmek, sulh 
ic;in c;ab§abilmek ic;in bu ayni silahlan : 
ma Avrupay1 silahstzlanma meselesin1 

yeniden tetkik etmiye mecbur eyliye • 
cektir. 

Silahlann tedricen tahdidi ve teozili 
mukavelesi Avrupa meselelerini~ umuf11I 
hallinin aynlmaz bir parc;as1 olmahdtf· 
Belki de bugiin, ekonomik te~ebbiislere 
ve i§siz ameleye mahrC~; temin eden bit 
beynelmilel ekonomik mukavele ile ta • 

marnlandtgt takdirde bir silahlanma rnu • 
kavelesini derpi&e irnkan yoktur. 

F ranstz • Alman meselesi, Avrupantn• 
ekonomik te§riki mesaisi ve sulhun bit 
te§kilata baglanmast meselelerile s1k1 stkl' 
ya alakadardtr. i§te benim kanaatim bu· 
dur ve Avrupaya hakiki emniyeti ver ' 
mek i~in harekete gec;miye hazmm.» 

Komiiniatler Bluma taraftar 
Montreuil 24 (A.A.) - Komiinist 

partisinin milli konferans1 Blum hiikfirnt' 
tine miizaherete devam etmektedir. 

bgleden sonra aktedilen nihai celsede 
komiinist gencliginin murahhast bu te • 
§ekkiiliin yiiz binden fazla azas1 oldugll 
nu soyliyerek bunlann fa~st dii§mafl1 

gencligile birle§erek bir tek cephe te§kil 
etmelerini teklif etmi§tir. 

-~- --~ 

Antakyada tevkif Yugoslav - Bulgar 
edilen Tiirkler pakb imzaland1 

[Ba$taratz 1 tnct sahttede I [Ba$tara:tt 1 tnct sahttede I 
Mahalli hiikfunetin gittik~e artan taz- askeri ~erasim yaptlrn!§hr. Y ollan dol· 

yiki Tiirkleri birbirine daha ziyade bag- duran halk Bulgar ve Yugoslav hiikurnet 
lamaktan ve istiklal idealine daha ziyade reislerini gec;erken §iddetle alki§lami§ ' 

Muahede imzaland1 
sanlmalanm temin etmekten ba§ka hie;- tlr. 
bir i§e yaramamaktadtr. Zabtta Tiirk 
olmaktan ba§ka hic;bir kabahatleri olm1 - Belgrad 24 (A.A.) - Yugoslavya' 

Bulgar dostluk muahedesi bugiin saat 11 
de Y ugoslavya namma Stoyadinovic; vt 
Bulgaristan namma da I$:ose ivanof ta ' 

rafmdan irnzalanrni§tJr. . 

yan birc;ok kimseleri tevkif etmi§tir. Bir
c;ok kimseleri de tevkif etmek ic;in ara • 
maktadu. 

Arananlar arasmda Bahri, Nuri, Ra
glb, Re§id Ihsan, Ahmed ihsan, Abdur
rahman lhsan, Mehmed Aga, Altmh, 
Mehmed ibi§, Cerkes Re§id, Subhi 
SttkJ (Tiirk tebaasmdan), <.;.erkes Mus
tafa Hayri, Cerkes Musa, Orner, Ke • 
mal Musal, Re§id Aziz, Hasan Baha· 
d1rh, belediye katibi Hasan, Siileyman 
Halil, Mehmed Bahadtrb, Rifat, Miim -
taz Abdurrahman, ~evket Asian, Meh -
di, Nuri Talib, Emin Rtza, Seydi, Stt· 
let ve sair birc;ok kimeselr vardu. 

imzay1 miiteakib Kose lvanof « ik1 

Slav milletinin yeni tarihinde yeni bir W 
riht giin» olan bu muahedenin akdindeJI 
dolay1 memnuniyetini beyan etmi§tir. 

Muahedenin metni 
Belgrad 24 (A.A.) - imzalana~ 

Yugoslav • Bulgar dostluk mukavelt51 

iki maddeden ibarettir. 

tiir. Bu ~ete bir hayvan siiriisiine hiicum riyeli gazete Sancak hududlannda miis
etmi~ ve bir miktar hayvan gotiirmii~tiir. temleek memurlan ve Suriyelilerin, bir 

Birinci madde Yugoslavya ve Bulg<~r 
Krallan arasmda samiml ve bozulrn3t 

tam bir dostluk hiikiim siireceg)ni rnii ' 
beyyindir. !kind maddede bu rnuahed~' 
nin tasdik tarihinden itibaren meriyete gl' 
rece~i hakkmdadn. Bu vaziyet, vaktile Makedonyada go- i§ yapmi§ olduklan zannile, te§kil ettik

riilen ve eski efendilerimizin, te§kilinde 1eri ~etelerden bahsetmek istiyor. Maa • 
iistad tamndtklan nevinden «komitaci» haza bu gazete, eski efendilerinin c;ete -
lar kar§tsmda bulundugumuzu tahmin ler degil, ordu ve ordular te§kilinde iis
ettiriyor.» tad olduklanm hattrlasa daha isabet e-

[CUMHURlYET - Galiba Su - derdi.l 
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kuliibiiniin kongresi 

Dagc1lrk kuliibiiniin kongresinde bulunanlar 
Dagcthk ve Yiiriiyiiciiliik kuliibiiniin 

senelik kongresi diin kuliibiin T aksimde
ki merkezinde toplanmt§hr. Kongrede 
eski idare heyetinin senelik mesai ve mu· 
hasebe raporlan okunarak tasvib edil -
mi§tir. Raporlardan sonra esas nizamna
mede baz1 maddelerin tadili hakkmda 

verilen teklifler iizerinde miizakereler ce
reyan etmi§, en sonra da yeni idare he • 
yeti §U §ekilde se<;ilmi§tir. 

Reis Halid Kaynar, muhasebeci Av
ni Sa§ar, aza Memduh Moran, 1Ihami 
Polater, Nejad Arak, Hikmet Ostiin • 
dag, Ali Sermed, Kenan Anyal. 

Yunan gazetlerinde miisbet 
ne~riyat 

B I· Atina 24 (A.A.) - Gazeteler 11• 
. jll 

gar - Y ugoslavya dostluk muahedettll 
• L d f 'lA k ,·t tmzast etraun a ta SI at verme te 

d "J' 
Balkan Paktmm tamamile baki kal IS~· 
m ve kalacagmt ehemmiyetle kaydetrne 
tedirler. 

Katemerini diyor ki: ~ 
«Bulgar - YugoSlavya anla~mast sui 

davas1 i~in bir muvaffakiyettir. £sasel 
Yugoslavya bu davada samiml ve fa.~ 
bir ami) o)dugunu otedenberi gosterrJIIr 
tir.» 

Poria gazetesi de §oyle yaztyor: , 
«Bu muahedenin Balkan stat:.ikos0 ~3 

miistenid olarak Balkanlarda ~;r sulh vrd 
sikast olduguna dau Sofya ve Belgr~. 

btl' tarafmdan yaptlan tavzihlerden sonra 
tiin Balkan milletleri bundan ancak rnetP' 
nun olabilirler.» 

Prens Pol Bulgar Ba,vekilini 
kabul etti • 

Belgrad 24 (A.A.) - Bulgar r.rv 
bakam Kose lvanof, Bulgar - Yug~ \ 
muahedesinin imzasmdan sonra ' 
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Prens Pol tarafmdan kabul edilmi~tir· 

Bir Leh hapisanesinde gte1
• 

·sll 
Var~va 24 (A.A.) - Randon haP1 

• 

nesindeki mahpuslar, kendilerine P~flc 
ket ve kitab verilmesinin men'i uzerl 
a~l!k grevine ba§lami§lardir. 
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So --!dan saga: 
let~ - M:ernleketimizin me~hur dag silsl -
Yet{~den biri, tarihimizin me§hur §ahsi
llle ennden biri. 2 - Allaha tapma, <;ek -
~§i: · l>lUh Peygamberin ba~ma gelen. bir 
lllllht Pasta. 4 - Bir emir , b!r me mleketln 
l'lir a.r !dare ile kullamlan par<;as1. 5 -
altla etiatm klsaltilnn~l, tok onun h alinden 
1taJ. tnaz, nota. 6 - Arabca chastahktan 
liicklp .. 1Yi olma>. 7 - Tamamile inanm1~, 
Re uqUn et k1snn. 8 - Kar§Illk. 9 - Gezlnti 
1ta~1• heniiz kemale gelmeml§. 10 - Bazl 
Ita a.t'In ge~ecek yerlerindekl tfunsek, ve-

{'llltarldan ~g1ya: 
la.n "";Y~ktile Atlas Okyanusunda batml§ o
hUrni 11Yti.k bir gem!, b!r emir. 2 - Doymak 
~ Yen, siipii~genin arkada§l. 3 - Az p!§
fin. Yu.tnurta Ing!liz alfabesinde blr har -
Zlr~kunU§u.' 4 - Evin takslmatmdan blri, 
alett t . 5 - 8760 saat, alaturka b!r musiki 
7 • 13· 6 - Geceleri hepimiz onun l<;indeylz. 
lllln It sua! edati, blr fazlahk edat1. 8 - 0-
0labt gehnesine b!r b~ agn s1 da bahane 
11\erttl!r, hem etlisi, hem de tatliSl olur. 9 -
~ CZi. 10 - Elrkek, esas. 
Uuelkj bulmaca,mn halledilmif fekli 
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tlksiiriik, Nezle, Bogaz ve Gogiis 
hastahklarile sesi klllllanlara ti

fai tesirleri !roktur. 30 kuruf. 
Hasan deposu: istanbul, Ankara, 

Beyoglu, Be~iktal(l, Eskil(lehir. 
,~---~~~~~-.... 
~ ~~ Haydar Rifatm . 

eserlerinden 
Etriisk V azosu 
Ili~in Oliimii 
Efendi ile U~ak 
Vikontun Oliimii 
iklimler 
ilk A~k ~ 
Kii~iik Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin • 
Lenin Mezhebi 
Felsefe 
Tarih Felsefesi 

20 Kr. 
50 ,. 
40 ,. 
30 > 

100 ,. 
100 > 
100 ,. 
125 ,. 
150 > 

75 ,. 
35 ,. 

125 ,. 
60 ,. ~U I•I•L~illJH_a._lK 

Zonguldakta: Havzai Fahmiye 
Miidiirliigiinden: 

k:o:du mevkiinde mevcud iki komiir tahmil oluguna iki doluya ve 
ll'eriye iki bot arabayi ayni zamanda sevketmek ve icabmda 20 dolu 
llrahayx birden tahrik etmek iizere nihayetsiz halat sisteminde i~live
tek hir mihaniki sevk ve manevra tesisatl viicude getirilecektir. lha
lesj a~1k eksiltme ile yap1lacak olan hu tesisata aid hiitiin mihaniki 

~kaarn, malzeme ve montaj miiteahhide ve huna miiteallik in~aat, 
afriyat ve sair miiteferrik ameliyat dairemize aid bulunacakhr. 
lhale olunacak olan tesisat kismi i~in tahmin olunan ke,if bedeli, 

Rihnriik resrni Havza Miidiriyetine aid olmak iizere 4865 lira olup 
bunlarxn rniifredatJ ve umumi plam ile tartname Havzai Fahmiye 
l\1iidurliigiinde ve lstanbulda istanbul Mmtakas1 Maden lrtibat Me
lnuriugunda goriilebilecegi ve bunlarm ii~ lira mukabilinde ahnabile
c~Ki gibi vaziyet mahallen tetkik edilmek iizere daha ziyade tafsilat 
\'e izahat ta almabilir. Talib olanlarm, bu tesisah viicude getirebile ~ 
tek kahiliyet ve ihhsasta bulundugunu gosterir vesikalan haiz bulun· 
~aax Yeya Fen Kurulumuzca bu kanaatin tahassiil etmesi ~artile bu te
•taat hakkmda kendilerince tanzim edilen kat'i planlan, i~letme izah
~atneaj Ye makine, malzeme miifredahnt gosterir cetvelle birlikte 

Ortguldakta Havzai Fahmiye Miidiriyetinde letekkiil edecek Komis· 
rOrta ntiiracaatle 3/2/937 taribinde saat 15 te yapilacak oJan ibaleye, 
tl~'if hedelinin % 7,5 teminat ak~esi veya banka mektubu veya Erga-

~· d~kt~;~:··~;~ibri. ke;fli; 
Solmu~ ve buru~mu§ bir cildin 

QEN~LiGiNi iADE EDiYOR. 

\'1 
hllyr::llada bir bb mecmuast, diinyaYJ 
llill e;~ buakacak fennin son zaferini 
hehi 1YOr, Buru~ukluklarm yalntz se· 
h111111~huru degil, izale ~aresini de 
lteler § arda. Anneler, batta biiyiikan· 
~e "~ 1\rbJt genclik zamanlanndaki ta· 
\'e Go a~llt tenlerine kavu§abilirler. 50 
lerind Y~§larmda olan kadmlar, genclik· 
~ild t e Yumu~ak ve buru~uksuz bir 

e~i • 
~§ltl!;} 01De muvaffak olabilirler. Bu-
~ltu. lllda:r, ihtiyarladtgumz vakit 

l'a ge}' 
)il:i ll', cild; ban canh ve besle-
. 11llsltrl 

§lllldi k an kaybeder. Bu unsurla:r, 
Itt!~ ema}i itina ile intihab edil • 

tene b 
lt•ettted· 8Y\>"anla:rdan istibsal edil • 
ditde t•r. 8unla:rla cild beslendigi tak· 

a~ele · 
Yan11 ti . §lr ve gencle~ir. t~te; Vi • 
S DIVer 't • tejslt 1 

81 esmde profesor doktor 
a ida • Yatt1 b resmde yapllan ke~fin §8· 

ke§~· ayret semereleri bu profesiiriin 
•tl. m·· 

Unbasu:an istimal hakla To· 

kalon mtiessesesi tarafmdan biiyiik fe· 
dakarhklar!a temin edilmi§tir. 

•Biocel• tabir edilen canh biiceyre • 
ler hulasas1, yalmz pembe rengindeki 
Tokalon kreminde bulunur. Hastane • 
Jerde 60 • 70 ya§larmdaki kad1nlar ii -
zerinck yapdan tecriibelerde alb haf· 
ta zarfmda buru§ukluklannm tama • 
men zail oldugu goriilrnii§tiir. Her ak· 

§am yatmazdan evvel yegane cild un • 
suru olan pembe rengindeki Tokalon 
kremini kullammz. Siz uyurken, o, cil· 
<li besler ve gencle§tirir. Serian 
buru§ukluklar izale olur ve bir

ka'< hafta zarfmda daha gene 
giiriinmii§ olursunuz. Giindiiz i -

~in (yags1z) beyaz rengindeki To • 

kalon kremini kullanmiz. Siyah bettie· 

ri eritir, a,.1k mesameleri kapatu ve en 

sert bir cildi yumu§ahr, beyazlahr, ve 

gencle§tirir. 

Naf1a V ekiletinden: 
3 tubal 937 ~artamba giinii saat 15 te Ankarada Nafta Vekaleti 

Malzeme Eksiltme Komisyonunda Kocaelinin Kandira kazasmdaki 
koyun ag1h devlet ormanmdan veya hususi mukaveleli ormanlardan 
kesilmek ve ana hat iizerinde her hangi bir istasyonda teltlim edil
mek iizere 4016 lira 25 kuru• muhammen bedelli 2975 aded normal 
kayin traversin kapah zarf usulile eksiltmesi yapilacakhr. 

Eksiltme farlnamesi ve teferriiah paras1z olarak Ankarada V e ~ 
kalet Malzeme Dairesinden ahnabilir. 

Muvakkat teminat 301 lira 22 kuru,tur. 
tsteklilerin teklif mektublarmt 3 ~ubat 937 !rar9amba giinii saat 14 

e kadar Ankarada Vekalet Malzeme Miidiirliigiine vermeleri Ia -
z1mdxr. «87» (305) 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlart I 
Muhammen Ilk 

Cinsi Miktan bed eli teminat lhale giinii 
Kr. San. Lira Kr. 

Palates 8000 kilo 6 25 37 50 1/2/937 pazartesi 
saat 15 te 

Gureba hastanesine liizumu olan yukanda cins ve miktar1 yaz1h 
PATATESE istekli !rikmadxgmdan eksiltmesi ON giin uzahlmitbr. 
lhalesi yukanda yazd1 giin ve saatte Komisyonda yapdacakbr. ~art
namesi hergiin Levaz1m Kaleminde goriilebilir. ( 427) 

1- inhisarlar Umum Miidiirliigiinden· ,_ .................................. .. 
1 - ~artnamesi mucibince «100,000» metro diiz beyaz kanavi!fe 

pazarbkla satin ahnacaktu. 
2 - Pazarhk, 3/11/937 tarihine rashyan !rar9amba giinii saat 15 te 

Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Abm Komisyo
nunda yapilacakbr. 

3 - ~artnameler parasiZ olarak hergiin SOZU ge!ren fUbeden alma • 
bilir. 

4 - lstekiilerin pazarhk i~in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 gii
venme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (374) 

MMII 

I - ~artname ye niimunesi mucibince 6000 kilo bel ipi pazarhkla 
satnvahnacakhr. 

II - Pazarhk, 1/2/1937 tarihine rasbyari pazartesi giinii saat 11 
de Kabata,ta LevaZim ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyo -
nunda yapilacakhr. 

III - ~artnameler paraSIZ olarak hergiin sozii ge~en fUbeden ah
m .. bilir. 

IV - lsteklilerin pazarbk i!riri tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte adx ge!ren Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (242) 

MMII 

I - ldaremiz Cihali merktlz deposunda ,artname ve projeleri mu· 
cihince tesis olunacak «8000» lira muhammen bedelli «2» a
ded yiik asansorii kapab zarf usulile eksiltmiye konulmu,tur. 

II - Eksiltme 2/111/937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Ka
batatla Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyo -
nunda yapdacakhr. 

III - Muvakkat teminat «600» Jiradxr. 
IV - ~artname ve projeler «40» kurut mukabilinde sozii ge~en fU· 

beden ahnabilir. 
V - lsteklilerin eksiltme giiniinden en az on giin evvel fiats1z tek

lif ve kataloklarmx lnhisarlar Tiitiin Fabrikalar ~ubesine ver· 
meleri ve tekliflerinin kabu«inii mutazammm vesika almalan 
lazimd•r. 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu ve aynca kanuni vesikalari ihtiva 
edecek olan kapah zarflar en ge~ ihale giinii tam saat 14 e 
kadar yukarxda ad1 ge~en Abm Ko~isyonu Reisligine ve • 
rilmi~ olmahdu. (184) 

Devlel Demiryollan itlelme Umum Mtidtirltiiindea] 

Muhammen bedeli 6000 lira olan elektrik motorii ve endiivi sar
gxlarmx ve bobinleri kurutma, enjekte tesisat1 4/3/1937 pertembe 
giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada ldare binasmda sa
tm ahnacakhr. 

Bu ife girmek istiyenlerin 450 lirahk muvakkat teminatla kanu
nun tayin ettigi vesikalar1, Resmi gazetenin 7/5/1936 G. 3297 nu
marah niishasmda intisar etmis olan talimatname dairesinde ahn -. . 
mif vesika ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Re-
isligine vermeleri laztmdxr. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpatada Teselliim ve Sevk ~efliginden dagxhlmaktad1r. (273) -Muhammen bedeli (24,000) lira olan 780 ton hematet, 180 ton do
kiimhane piki 9/3/1937 sah giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile 
Ankarada idare binasmda satm ahnacaktir. 

Bu itse girmek istiyenlerin (1800) lirahk muvakkat teminatla ka • 
nunun tayin ettigi vesikalar1, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 
numarah niishasmda inti,ar etmit olan talimatname dairesinde aim
mit vesika ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reis
Jigine vermeleri lazxmd1r. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpa,ada Teselliim Ye Sevk ~efliginden dagxtdmaktad1r. (412) 

Giizel San' atlar Akademisi 
Satianlma Komisyonundan: 

Akademi i!rin 100 resim sehpasx, 20 resim masas1, 50 tabure, 90 
dolab, 1 dosya dolab1, 1 yazi masas1, 2 paravan a~1k eksiltme ile 
1/2/1937 pazartesi giinii saat 15 te ihale edilecektir. Muhammen 
bedeli 1748 liradu. Muvakkat teminat 131 lira 16 kurutlur. Talib 
olanlarm adx ge~en giin ve saatte Cagaloglundaki Yiiksek Mekteb • 
ler Muhasebeciliginde bulunmalari ve bu nevi itlerle ugrattiklan -
m tevsjk eylemeleri lazimdir. ~artname bedelsiz olarak Akade • 
miden ahnabilir. lstiyenlere e~yapm tartnamesine gore yapxlmxts re
sjmleri gosterilir. ( 179) 
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Ans1z1n yakahyan ~gnlar 
I YALNIZ BiR KA' E I 

G R • 
I 

almakla derhal 
izale edilebilir. 

GR • 
I N • 

I p 
Biitiin agn, SJZI ve tsbrablaran pan 

zehiridir. Gripin varken dif, ba~ ve 

romatizma agr1lar1 ~ekilmez. Gripio 

nezle ve gripi ge~irir; harareti dii· 
§iiriir, hastahklann oniine ge~er. 

p • 
I 

Icabtnda giinde ii<; ka§e ahnabilir. 

• 
I 

T iirk Hava Kurumu 
Sat1nalma Komisyonundan: 

23 iincii tertib piyango biletleri i~in 140 bin tiirk~e 10 bin fran
sizca el ve 10 bin duvar planile 10 bin duvar afiti basbrdacaktJr. 

A!rik eksiltme ile 25 kanunusani pazartesi giinii saat 15 te miina -
kasasi yapxlacaktJr. istekli olanlar tartnamesini Piyango Direk • 
torliigii Muhasebesinde gorebilirler. (338) 

Ankara Vilayeti Ziraat 
Miidiirliigiinden: 

1 - Vilayet !rift!rilerine dagiblmak iizere 50 aded zikzak ~rm1k 
a~Ik eksiltme ile satin almacakbr. 
2- Eksiltme 10/2/937 !rartamba giinii saat 15 te Vilayet Ziraat 

Miidiirliigiinde yapllacakhr. 
3 - Tirmiklarm muhammen bedeli 850 lirad1r. 
4 - ~artnamesi Istanbul ve Ankara Ziraat Miidiirliiklerinde go

riilebilir. 
5 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 

tutar1 olan Banka mektubu veya Muh asebe Miidiir liigii veznesine 
nakten yahnlan makbuzla birlikte miiracaat etmeleri. (449) 

Devlet Demiryollari ve Limanlari 
i~Ietme Umum Miidiirliigiinden: 

1/2/937 tarihinden itibaren Ceyhan'dan tam vagon yiikii halinde 
Mersine tasmacak zahirelerden ton ve kilometre basma ahnacak iic· 

' ' 
ret «2» kuruta indirilmi~tir. Fazla tafsilat i~in istasyonlara miiracaat 
edilmelidir. «148» ( 451) 

Eskisehir Hava Kurumundan: 
' 1937 kurban deri ve barsaklarmm ihalesi 4/2/937 tarihinde Hava 

Kurumu Eski~tehir tubesinde saat 14 te yapxlacagmdan taliblerin tart· 
nameyi gormek i!rin Istanbul ve Eski,ehir Hava Kurumuna miira • 
caatleri ilan olunur. ( 456) 

3iddetli Soguklann 
Doguraca&'J. tehlikelere kar§J 

En iyi Koruma <;aresi 

<;AP AMARKA salebidir. 
Bu nefis g1dan1n 15 saramhk paketleri 

Her yerde 5 kuru§tur. 

e 
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CUMHURiYET 

---.-N-K-1 B-...A~Z~II .... ----·AKBA 
Bic;ki Dersleri 
Evinde hocas1z kendi kendine 

bi~ki, diki!! ogrenmek istiyenler 
i~in yazdm1~hr. 

vc ondan miitevellid ba~ agrllarm1 de 
feder. MiDE ve barsaklar1 ko1ayhk1a 
bo~alhr. Son derece teksif edilmi~ bir 
toz olup MUI\1ASiL MUSTAHZAR . 
LARDAN DAHA <;ABUK, DAHA KO
LAY, ve DAHA KAT't tesir eder. Ye
meklerden sonra ahmrsa HAZIMSIZ
LIGI, MiDE EK!}iLiK ve YANMA -
LARINI giderir. MiDE VE BARSAK
LARI ALI$TffiMAZ. 

Agtzdaki kokuyu ve tatsJzbg. defe -
der. MAZON isim ve HOROZ marka
sma dikkat. 

Kii~iik ~i§esi ~lkmi~hr, fakat biiyiik 

- H EYV A T U ZU -si.se.si•ellkoiiiiniiiiiomiiiiiiilktiiiirl.. ------· 

Erzurum Vilayeti Naf1a 
Miidiirliigiinden: 

1 - Eksiltmeye konulan it Erzurum Niimune hastanesinin kalori -
fer tesisah i~idir . 

2 - Ke,if bedeli 12700 liradu. 
3 - Bu ise aid evrak sunlard1r: . . 
A- Plan. 
B - Umumi ~artname. 
C- Baymd~rhk ifleri genel fartnamesi. 
D - Ke,if ve silsilei hesab cetveli. 
4 - Eksiltme 17 ,ubat 937 nci giinii saat 14 te Nafta Miidiriyeti 

odasmda yap1lacakhr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin 953 lira muvakkat te

minat vermesi, bundan bafka a,agtdaki ~artlan haiz olmas1 
lazimdir. 

6 - ~imdiye kadar bu gibi i,Ieri yapbgma dair Naf1a Vekaletin
den alm1' oldugu ehliyet vesikasm1 ibraz etmesi. 

7 - Ticaret Odas1 vesikas1 ibraz etmesi. 
8 - t~bu evrak1 okumak istiyenler Erzurum ve Istanbul Naf1a 

Miidiirliigiinde okuyabilirler. 
9 ~ Teklif mektublan yukar1da 4 iincii maddede yaz1h saatten bir 

saat evveline kadar Erzurum Naf1a Miidiirliigiine verilecektir. 
Posta ile gonderilecek mektublar 4 iincii maddede yazth saate 
kadar gelmill olmas1 ve dlf zarflan mumla iyice kapahlmif ol
masi llartbr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (213) 

Erkekler dahi ••• 

Guzel ve sag-lam di~lere malik olmalidtrlar. 
<;:unki: midele rinm selameti , d i~lerinin mukem· 
meliyeti~e tabidir: Mukemmel ve sag-lam di~
lere mabk olmak tc;m mutlaka Dentol di~ suyu 
ve macunu kullantmz. Pasteur' iin tedkikt lenni• 
yesi daircsinde istihzar edilen Dentol di~ suyu 
ve macunu gayet antiseptik ve nefis kokulu 
olmakla tiitiin ic;enlere ~ayan1 tavsiyedir. eu/ 

DENTOL di_~. suyu ve macunu, di~ etlerini 
kuvvetlend~r~r . Nefesi tasfiye ve disleri hiis· 
nii muhafaza. ettigi gibi di~lere parlak bir 
beyazhk vem. Dentol biitiin purfiimori
lerle eczanelerde sabhr. 

on 1 
r~er yerde DANTOL isteyiniz. 
Eczanelerde parfomcSrilerde sat1hr. 

Edremid Beledive Reisliginden: 
Belediyemizin a~ak olan 165 lira iicretli miihendisligine istekli o -

lanlarm miiracaati ilan olunur. Taliblerin miihendis diplomas1m hamil 
ve musaddak fehir plamm tatbika muktedir bulunmalar1 f&rthr. Ma
kine, elektrik, su i,lerinden anhyanlar tercih olunur. Miiracaata ev . 
raka miisbitenin eklenmesi lazimdir. (14) 

1937 
Beynelmilel Komiir Sergisi 
(Komiir yakan vesait ve teshin aletleri 

ve tesisab beynelmilel sergisi) 

26 Mart - 26 Nisan 
Sergiye i~tirak ve sergiyi 
ziyaret edeceklere emsalsiz 
kolaybklar 

KADIN .. 
TERZiSi MAKSUD 

Mevsim sonu miinasebetile elbi
selerini sold ediyor. Beyoglu lstik
lal caddesi Ylldtz sinemaqi karlJt 
Sinda Rabatel aparhmam No.48t2 

Telefon : 49314 

~-Kulak, Burun, Boaaz-... 
MUTEHASS1Sl 

Dr. !?EVKET TARAY 
Beyoglu, istiklal caddesi Sin~er 
kar~ISinda 5aka ~1kmaz1 No. 3 

Telefon : 43242 

Ankarada her di1de gazete 
mecmua ve kitahll"l"l, biitiin 
mekteb kitablar1 ve k ,l"tasiyeyi 
ucuz olarak AKBA m;iessese· 
lerinde tedarik edebilir~iniz. 

Telefon: 3377 

Kadm elbiselerine aid olan hi · 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira -
dn. Ta~raya posta paras1 ahnmaz. 
Sab~ yeri yalmz Be~ikta~ Diki~ 

Yurdudur. Akaretler numara 87 

Telefon 43687 

ESKi II 
iSTiL E$YA II 

AMATORLERINE 

Dr. Mehmed Osman Saka I 
Cogiis ve dahili hastahklar 

miitehaSSISI 
cenevre tJntversttestnden me:mn. 

Cenevre Tzb Fakultest ve ftalk 

15 ikincikanun 1937 den 

itibaren istikla] caddesinde 

479 No. (Eski Hayden rna -

gazasmda) te§hir etmekte 

oldugumuz e~yalar1 kat'i su

rette elden ~Ikarmek ve 

mezktlr mahalli kapataca

gimJzdan saym mii§terile

rimizin nazar1 dikkatlerini 

celbederiz. 

DiREKTORLUK 

sanatoryomu sabtk aststam 

Belediye kar,181nda Sinanaga 
daireleri. Ogleden aonra ikide11 
itibaren hastalarm1 kabul eder . 

Telefon: 23565 

Dr. HafJ7 Cemal 
Lohman H ekim 

Dahiliye miitehass1s1 
Pazardan ba~ka ~nlerde ogleder 

&onra saat (21f.! tan 6 va) kadar tstan 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
hususi kabinesinde hastalarmi kabul e
der. Sali, cumartesi gilnleri saba" 
c9 1h . 12• saatler~ hakiki flkarava mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. Kr~hk 21044. 

Ankara Niimune Hastanesi 
Basta bib 

' 
Hastaneye muktazi miktar, cins ve tahmini fiatile eksiltmenin 

1i ve muvakkat teminah a~agada yaz1h alah cerrahiye ve Rontgen 
zemesi 15 kanunusani 937 tarihinden 30 kanunusani 937 
kadar 15 giin miiddetle ayn ayn a~Ik eksiltmeye konulmuftur. 

~artname ve listeleri Ankarada Niimune hastanesinde ve lstan 
da S1hhat ve ic;timai Muavenet Miidiirliigiinde goriilebilir. 

Eksiltme 30 kanunusani 937 cumartesi giinii saat 11,30 da 
rada Niimune hastanesinde yapdacaktar. 

~artnamenin A, C, D, E ftkralarmda yaz1h k1ymetleri teminat 
rak vermek istiyenler bunlarm aynen Komisyonca almmas1 
oldugundan, daha evvel bir mal sandtgma yabrarak makbuzunu 
raz etmeleri eazimdir. «60» 

Lira K. 
2058 00 

1650 00 

Muvakkat teminat 
Miktar1 Lira K. Cinsi 

91 kalem 155 00 Cerrahi alat ve 

6 kalem 
edevat 

124 00 Rontgen ampulii 
ve malzemesi 

Erzurum Vilciyeti Naf1a pevlet Demiryollari ve - -····--.... --
Miidiirli.igiinden: l~letme Umum Miidiirliigiin--~-

1 - Eksiltmeye konulan ill O~iincii Umumi Miifetti,lik merkezi olan 1/2/937 tarihinden itibaren Mersin istasyonunda tahmil veya 
Erzurum ,ehrinin Istanbul kapiSindan ba~lay1p Kiremittoprak edilecek tam vagon veya parti muameleli ve nakliye iicretleri en 
Kars ve Siitnisan tabyalarmdan ge~en hath muttastl ve Sar1 - vagon tonajmm 2/3 ii iizerinden tahakkuk ettirilen hamuleden ton 
kam1• dekovil istasyonile yeni mezbaha l?imalinden bir kilomet· fina «10» kuruf tahmil ve tahliye iicreti ahnacakhr. Fazla tafsilat 
ro mesafeden gec;en hath mevhum dahilindeki meskun ve gay- c;in istasyonlara miiracaat edilmelidir. «147» ( 
rimeskun kisimlarmdan 1000 hektarmm haritas1d1r. 

2 - Muhammen bedeli hektar1 yirmi~er liradan 20 bin lira. 

3 - Bu i~e aid fartname ve evrak fUnlardu: 
A- Naf•a Vekaletince kabul edilen ~ehir ve kasabalarm halihaz1r 

haritasmm almmasma aid ,artname. 

B - Erzurum ,ehrinin haritasmm almmasma dair hususi tartname. 

C - Baymdnhk i,leri genel ~artnamesi. 
lstekliler bu fartname ve evrak1 Erzurum Vilayetinden alabi -
lirler. Eksiltme 15/2/937 giinii saat 14 te Erzurum Vilayeti da
iresinde yapalacakhr. Eksiltme kapah zarf usulile olacakbr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ir;in isteklilerin 1500 lira muvakkat te· 
minat vermesi, bundan ba~ka afagidaki tartlan haiz olmas1 la
zimdtr. 

A - ~imdiye kadar herhangi bir ~ehrin 200 hektardan a,aga olma· 
mak ~artile haritasma ald1gma dair vesika ibraz etmesi. 

B - lsteklilerin harita miihendisi veya bu i'i yapabilecegine dair 
Nafta Vekaletinden veya Harita Umum Miid. den ahoma, ve
sikas• olmas1. 

5- Teklif mektublara yukar1da 4 iincii maddede yazah saatten bir 
saat evveline kadar Erzurum Vilayeti Dairesinde Eksiltme Ko
misyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gonderilecek mektublar 4 iincii maddede yaz1h saate kadar 
gelmif olmas1 ve d1' zarflarm mumla iyice kapablmif olmas1 
farthr. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilemezler. (214) 

OKER 
T•rafi buraklar• 

SERT SAKALLARI 

YUMU,ATIR. 

ve cildi pamuk gibi yapar. 

POKER PLAY 
markas1na dikkat ediniz. 

T iirk Hava Kurumu 
Aydin ~ubesinden: 

Kurban bayrammda Aydm ve miilhakahndan toplanacak deri ve 
barsaklar 25/1/937 tarihinden itibaren yirmi giin miiddetle a~1k art· 
hrm1ya konmu,tur. 

15/2/937 paz_artesi giinii saat on sekizde kat'i ihalesi yap1lacakhr. 
lsteklilerin Tiirk Hava Kurumu Aydm ~ubesiie Istanbul ~ubesine 
miiracaatleri. ( 457) 

istanaul, Su•tar. hamam p i p 0 p A Z A R 1 
Kebabc1 karfil&lnda 

TURK HA VA KURUMU 

BOYOK PiY ANGOSU 
$imdiye kaJar binlerce ki~iyi zengin etmi~tir 

4 iincii ke~ide 11 ~UBAT 1937 dedir. 

, Qiiyiik ikramiye 5 0. 0 0 0 liradtr. 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiye erie (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vardu .•• 
DIKKAT: Bilet alan herkes 7 ~UBAT 937 giinii ak,ami· 

na kadar biletini degi~tirmi' bulunmahd1r. Bu tarihten sonra 
bilet iizerindeki hakkt sakit olur ••• 

Yiiksek Miihendis Mektebi Art 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Mekteb talebesi i~in kuma,, malzeme ve dikifi dahil 
iizere kapah zarf usulile (230) tak1m elbise yapbralacakhr. 

2 - Eksiltmesi fubatm 4 iincii per,embe giinii saat 15 te Gumiif 
suyunda mekteb binast i~indeki Komisyonda yap1lacakhr. 

3 - Muhammen bedeli (5980) ve ilk teminab (449) lirad1r. 
4 - lstiyenler fartnamesini mekteb idaresinden paras1z alabilirl 
5 - Teklif mektublar1 ikinci maddede yaz1h saatten bir saat e~ 

veline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde verilecektitj 
Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ikinci maddede ya:Z:\ 

saate kadar gelmif olmas1 ve dtf zarfm miihiir mumile iyice kape.t', 
m1' bulunmas1 ,artbr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (30: 

Sancdartn ~iddetinden 

Sanc,larJ o kadar !!iddetli ki, gozlerint a~a ntyor. t.s.! er dii~ .inii p de 

Bir ka~e N E V R 0 Z i alsa 
··o 

ne sanei ve ne de agn kalacak. Oikkat ediniz, havalar hergtt r 
deg ~iyor. Giinde 1ki ka§e N E V R 0 Z iN a '1rsamz be 

tehlikeyi onlemi~ olursunuz. 
----·- ··----

Devlet Demiryollari ve Limanlatl 
Umumi f idaresinden: 

t7 oo>> 
Haydarpa~adan saat «7,10» dave Adapazarmdan da saat « '0 tctl 

de hareket eden ve hergiin seferde bulunan 56, 57 numarah Y 1~g· 
trenlerimiz ikinci bir i~'ara kadar 22/1/937 tarihinden itibare(s73) 
vedilmiftir. Muhterem halka ilan olunur. 
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En liot meyva tuzudur. lnkihazi defeder. Mide, 
Barsak, Karacigerden miitevellid rahatstzhklar1 

onler. Hazmi kolayla,tmr. Canhhk verir. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

tvlardin 

BEYO~LU- ISTANBUL 

Vilayeti Daimi 
Enciimeninden: 

Mahallesi - Latifiye 
Ne'V'j _ Bir evin 2622 sehmi 

~ Mii,temilati: Methal kap1smdan iirerken 4 miisallahah bir ayvan 
b ahilindeki musallabah 1 oda, oda dahilinde 1 kiler, 1 hala, 1 ko-

Utluk, iki musallabah 1 ahtr, ittisalinde diger iki musallahalt 1 ay
:~? dahilinde iki musallabah 1 oda, kar,1Slnda 1 kahve ocagt, ve 1 
\
1
r1 Zetnin ve 1 su kuyusu ve gene tahtani ktsmmda ii~ musallabah 

1 h>an, dahilinde 1 mutEak ve au kyyusu, gene tahtant diger 1 masal
ba.hah 1 ayvan dahilinde 2 musallabah 1 ayvan dahilinde 2 musalla
h ah 1 oda dahilinde 1 zirizemin karttsmda kii~iik kahve ocagt ve bir 
f:k'lu ve ~ene .tahtani diger ii~ musal~aha!• 1 ayvan d~h!linde 1 mut
t ' 1 hala, 2 tnci kata ~tkacak merdtvenm ortasmda tkt musallabah 
tn oda, gene tahtanl 2 musallabah bir oda dahilinde kiler, tahtanl 
li e~k~r ayvandan !flkacak merdivende bir musallabah ayvan, dahi
f~ ~ 1~i musallabah bir mutfak ittisalinde iki musallabah bir mut
hir •kttt3alinde iki musallabah ayvan dahilinde oda kar,ISlnda k~~ii~ 
rib. . ahve ocag1 fevkani biiyiik bir havlu, 'ark tarafmdan bedeh hi
~e Ct tnusallabah bir ayvan dahilinde bir musallabah bir oda ikinci 
,,~e bir musallabab 1 ayvan, dahilinde iki musallabah bir kiler, itti
'll.i 'b.de bir oda bir musallabah bir oda kartu•nda dijer bir oda itti
~ii:.~e bir mutfak bir hala dama pkthr bir merdiven ortasmda ve 
iki uk kilerin iizerinde ufak bir mahzen dordiincii ayvan dahilinde 
1\ld tnusallabah bir oda karttamda kahve ocagt ve mezkUr bUyUk hav
hitra~ 1 hala ve kii~iik bir mutfagt mii,temil bir bah hanenin 63000 se-

en 62622 sehmi. 

«letra liududu - Canibi yemini ve cephesi tarikiam, Y esari mukad
l-11 ... a lsktf Hanna elyevm Cubbur Kano vereseaile hazine, arka11 ..... h.. . 
~ ... nest. 
~ ahallesi - Camiikebir 
~ e~hai sathiyesi: 312 
~~~~'i: Bir bah evin 63000 sehimden 62622 sehmi. 

~'-l>u llttelllilah: Tahtani bir ayvan dahilinde bir ahtr hall bir au 
Otla ~l.l, bir havlu tahtani bir hakve ocagt, diger iki musallabah 1 
lilld ahilinde bir kiler diger bir 1u kuyusu ittisalinde mutfak ittita• 

li:;araba bir odayt mii~temildir. 
ei,e~ Udl.l: Cephesi ve Y esari tarikiam yemini mukaddema M.elkiim, 
ltadd Cebbur Kenno veresesile bazine hanesi, arkas1 Htzir 1le mu
liai h etb.a Ysyf Sttkt, elyevm Avakim bini Amsih Batri Abdiilhat Bit-

ab.e,· 1 t. 

lira k; \"ukartda evsaf, hudud ve miittemilitile aairesi yazth 12000 
ll:;llliJ:tb.etj mukaddereli evin Hususi ldareye aid hissesi kapah zarf 

2 e.rtttrmtya ~tkartlmt~hr. 
a.t ltd l<at'i ihalesi: 25/1/937 tarihine musadif pazartesi giinii sa-

3 ~ Mardin Daimi Enciimen dairesinde yaptlacakttr. 
~e.llu~ l\1uvakkat terninat miktar1 900 liradtr. lstekliler 2490 say1~1 
b.ieJttub; Ye.ztlt oldugu ve~hile muvakkat teminat makbuzlarile te~h! 
tb.cij111 •rtnt laakal ihale saatinden bir saat evveline kadar Da1m1 
teklif _en Riyasetine gondereceklerdir. Saat 11 den sonra ver!}ecek 
'\l'llrn'llektublart kabul edilmez. Poatada vaki gecikmeler mazeret 

4 
az. 

~llt'i~ t~ale hedeli petinen ve defaten verilecektir. lhale bedeli~i 
llll'ell ~h kararmm Vilayet makammm tasdikine iktiranmdan itJ-
h\le bn~ ayet 10 giin i~inde Hususi ldareye vermek mecburidir. 
~il'ecek .eli 'V'erilmedik~e mezkfir ev alict namma tapuya raptedil
d ~~~111 .h~. lhale bedeli muayyen olan miiddet zarftnda verilmezse 
I esine h&hhsaline hi!rbir ihtar tehlig ve tebelluga ve protesto keti· 
~'tl'l.lsi l~cet kalrnakstzm ahcmm vermif oldugu muvakakt teminat 
~1l'lltt d ~re namtna irad kayid ve sonradan vaki olacak zarar ve 

S _~a lctya aid olmak iizere ihale feshedilecektir. 

lllllsarifat"~~ Vesaire harcile bu husus i~in vuku bulacak bilumum 
. 6 -Is : tlan, dellaliye vesair biitiin masraflar &hctya aiddir. 
d\i hyenler · b" • • M d" D · A E ·· tesind ••rtnamemn tr surehnt ar m atmt ncumen 

en alabilirler. «85» (301) 

CUMHURiYET 11 

ROMATlZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

agrtlart T E S K i N 
ve izale eder. 

Her eczanede aray1n1z 

G6T~N , 
D~NYADABUHA5 TALI~~ZERINDE 
MALUM VE M~.S TAMEL OLMAMI~ 
YENi sh:~ TERl-<iP OLAN J 
ityazol fcmi d:r 

LiTY AZOL CEMLi 
Kum sanctlar1ru keser. Bobrek

lerde kum te§ekkiiliine mani olur. 
Te§ekkiil etmi§ bulunan kum ve 
ta§larm dii§mesini temin eder. 
Kabiliyeti tedaviyesi Sthhat ve 
i~timai Muavenet Vekaleti nam1 • 
na profesiirlerimiz tarafmdan ya • 
piian tecriibelerle resmen tasdik 
edilmi§tir. 

YENl B1R KE$iFTIR. 
Umumi sah§ deposu: 

$ARK MERKEZ ECZA T.A. !Jirketi 

Biiyiik Ftrsat 
Blok ve Kriple 

Maden Komuru 
MGesseselere, Kalorifelere yiiksek 

kalorili ve az tozlu Bloku ~;ok 
Kriple komiirii §thir i~inde her 
tarafa teslim olunur. Beher tonu 
( 14 ) on dort liraya. Bu sah!J 15 
giin devam edecektir. 

Ankara caddesi lkdam Yurdu 
Ca~alojtlu Ac1muduk sokak No.3 

.. _ Mehmed A2'heye miiracaat 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karakoy, Top~ular 33. - ----

Sah.tb ve Ba$muharrtn: Yunua Nadi 
umumi ne$Ttyatl tdare eden Ya21 i~lerl 

Mfldilril: Hikmet Miinil 

Cumh.urt11et matbaast 

UATLI~In 

IRRI ••• 

HER SA BAH 
• 

8/R DU$ 

• 
AVAiiAll 5DFBEnl . . 

i~A-HAT 101 15TIKAL CAD. 

P. T. T. irtanbul Vilayet 
Miidiirliigiinden: 

1 - Bogazlar mukavelesinin imzalanmas• hattrast olarak suraarj 

ettirilen posta pullart seri halinde posta merkezlerimizce sabfa !fl -
kanlmtfhr. 

2 - Her seri alh puldan murekkeb olup bedeli 95 kuruf olan bu 
pullar miinhastran seri halinde sabhr. Seri harici yalmz 6 kurutluk 
pulsahhr. 

Saym halka ilin olunur. (337) 

·J, Rouuol Ko,.olorl (Oolno) vo K•·• 
m.larl vacudu atkmakarzrn tlnaaGbO 
tomlrt odor. Sovlmll~lno hololgouroo•·..>!r r ~ 
elz:ln vOcatu rumut•t•r ve lnceltlr. 

FJyotlor: Komori or II II,. don. 
Ko,.elor (Golno) outyonlo •••••••.11rr 

25 llrodon ltlboron . 

Sato, J•rJ J&lnoz I 

ISTANBUL, 
TOnet rn.~ydent 1 lu, 

M•G•z•mtz• z.l~aret edlnlz: VIY•. 
12" No.lu tlrlf•mlzl leteylnlz, 
FlyotloPimtZdo bOyOk lonzlllt. 
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25 lkinciUnun 1~ 

1 - ~ehirler arasl telefon tesisab, e 

2 - Tam otomatik §ehir telefon §ebekeleri ve 
tesisab, 

3 - Hususi miiessesat, fabrikalar ve §irketle
re mahsus tam otomatik dahili ve harici telefon 
tesisab, 

4 - Evler, aparbmanlar, yaz1haneler it;in hu
susi telefon tesisab. 

Ankara, izmir tehirlerinin tam otoma· 
tik muazzam telefon tesisat ve tebeke
leri, istanbul Telefon Direktorliigiinde 
beynelmilel diinya muhaberat1 ve tehir
ler aras1 irtibat masalar1 tesisatl, Anka· 
rada Vekilet binalar1n1n dahili telefon 
tesisatlar1 E R i C S S 0 N S T 0 C K • 
H 0 L M fabrikalar1 taraf1ndan viicude 
getirilmittir. 

Bundan maada diger ~ok miihim tesisat ve bir ~ok viliyet, kaza ve nahiye tetkilitlar•nda, memleketimizde 
elyevm takriben 25000 i miitecaviz ERiCSSON STOCKHOLM telefon makineleri hali faaliyettedir. 

En rasyonel, en modern telefon tesisat ve makineleri cihan~iimul ~ohreti haiz 

ERiCSSON STOCKHOLM markas1n1 tat•yan makinelerdir-
T alep iizerine meccanen her tiirlii proje tanzim olunur, teklifler ihzar edilir. F enni ve mali 

her tiirlii maliimat meccanen verilir. Miiracaat olunacak yer ; Tiirkiye umum acentahg1 

Istanbul 
Galata, Voyvoda caddesi 58-62, P.K. 1144 Tel, 41460 

Ankara 1 
Anafartalar caddesi 10, P.K. 299 Tel. 111 


