
Bugun 12 sahife 
3 iincii sahifede: Edebiyat 

Peyami Safa 
5 inci sahifede: 450 kilometro uzaktan 

~ en g zel ve 
en zengin aytla
rmdan birini ~tkar
dt. Tiirkiyenin en radyo ile miilakat 

Mekki Said 
6 nc1 sahifede: §ehrin l§Iklan 

Kandemir 
1 nci sahifede: Agadir badisesinin 0 
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~ok okunan bu mecmuastm ah
mz ve okuyunuz, ve bu ihtiya~
tan kendinizi mahrum etmeyiniz. 

mahiyeti 

Sancak Davam1~ Muvaffakiyetle · Neticelendi 
--- ----

Beynelmilel bir ahidle istikliilini kazanmtf bulunan Turk Hataytn merkezi Antakyamn umumi manzar ast 
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Muvakkal bir inkztadan sonra diin Ankarada memnuniyet 
Ba§vekil bugiin Mecliste 

izahat verecek ak§am miizakereler itilO.fa · bajlandz 
Milli muvaffakiyetimiz K . . k . . b .. t a·k d ·k Bilyilk milletimize onsey . ararl . . ~gun as . 1 e ece I Hariciye v ekaleti v ekili ~iikrii Sara-

Kutlu olsun Tiirk . noktai nazari nihayet.. coglunun gazetemize beyanati 
«Biiyiiklerime sevinclerimi arzederken bana uzanan 

Bu neticeye Tiirk elile 

ibda edilmi, bir zafer 
nazarile bakmakta hata 

yoktur 

biitiiit · gii~liikleri yendi «Cumhuriyeb> in elinde Tiirk gazeteciliginin 
samimi ve vefakar varbg1ni duyudum» 

Ankara 26 (Geceyansmdan sonra, te
lefonla) - Cenevrede Ratay davasmm 
tam zaferle neticelenmesi iizerine, bu 
~lerde de me~kill gayretleri kaydedil
mi~ bulunan Hariciye Vekaleti vekili
miz Adliye Vekili $iikrii Saracog"lunu 
ziyaret ettim. Vekil, heniiz Heyeti Ve
kile i~timamdan di:inmii§ bulunuyordu. 
Vaktin ~ok g~ olmasma ragmen cCum
huriyeh in mumessilini buyuk bir ne· 
zaketle kabul etti. Ve bu nazik andaki 
duygulanm §U k1sa, fakat !<Ok veciz 
ci.i.mlelerle izah etti: 

tatiirkiin ikincite~rin ba§mda Tiir-
iye uy illet Mecli•inin 

yeni toplanh ythna ba§lamasmt • 
a~an nutkunda i§aret buyurduklan ls
kenderun - Antakya ve havalisi davas1 
dun Cenevre'de Turk milli vicdamm tat
min eden son §ekillerinde ve Tiirkiin di.in
ya itiyadma sokmak istedigi sulh ve sii
kun havas1 i<;inde hal ve fasledilmi§tir. 
Buna sulhun Tiirk elite ibda edilmi§ 
Yeni bir zaferi nazarile bakmakta ha· 
ta yoktur, ve nihayet biraz gii~liikler 
i~inde olsa da sulhun zaferine hizmet 
hususunda Tiirkiye kadar Fransay1 
da tebrik etmek IMamdtr. lngiltere, 
Rusya ve Balkanhlar gibi Hatay dava
smda iki alakah tarafm iddialanm birbir
lerine yakla§tlnnak ve ban§tlrmakta bii
yi.ik himmet ve hizmetleri ge<;en dost 
devletlerin samimi gayretlerini ise biiyiik 
takdirlerle anmak c.;;ok zevkli ilk vazife
lerimizdendir. 

c- En Buyiik 9efimiz Ataturkten, en 
kii!<iik karde§imiz Mehmedcige kadar 
hepimizin m.illi ve buyuk bir davas1 o
lan Hat-aym mukadderatmm zaferle 
tanzim edildigini bildiren telgraf1 biraz 
evvel ald1m. 

ilk i§im sevincle, sayg1 ile Buyiik 9e
fimize tazimlerimi iblag etmek, ismet 
inonunun ellerinden opmek, Dr. Aras
la uzaktan kucakla§mak, vekil ve meb
us arkada§lar1mm ellerini s1kmak oldu. 

Bu sirada istedim ki, bu davamn bu
yiik avukatlan ve bugU.nk}i zaferin bii-

Giizide Vekilimiz ~iikrii 
Sarar:oglu 

yiik neferleri olan TUrk gazetecilerinin 
de ellerini s1kay1m. 

Tam bu s1rada cCumhuriyeh gazete
si, bana elini uzattl. Bu eli hararet ve 

f Arkast Sa. 8 siitun :t tel 
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lskenderun • Antakya ve havalisi da
'vasmda Tiirkiye Cwnhuriyeti hukumeti 
biitiin bir ciddiyet ve samimiyetle hareket 
etti, ve bugi.in vastl oldugu neticede bu 
c;ok diiri.ist hareketinin mukafatile kar§I· 
la§tl. Filhakika bizim baktmtmtzdan bu 
clava Hataydaki trkt ve milli en az ktrk 
amhk Tiirk varhgmm tanmmas1 mesele

Biiyiik ~elimiz Atatiirkii"!!. milli Ha tay davamtz ifin iki halta evvel yaptrg1 cenub seyahatinden Ankaraya 
avdeti esnastnda altnmtf tarihi resi m 
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OrmanlarimiZI korumak 
i~in abnacak tedbirler Proje hazzrlanzyor 

siydi. Bugiin vanlan netice sulhun k1lma Mukavelenin her noktasmda 
A • 

Tiirk - italyan 
dostlugu tarihi 
bir lnymettir 

clahi hata gelmeksizin bu hedefe vanlmt§ 
olmaktan ibarettir. Milletlerarasl mi.ina
sebetlerinin bOyle arsmlusal muslihane 
tollarla harbsiz olarak tanzim edilebil
ttlesinden biitiin sulhsever insanlann, ya- ' 
llj hemen hemen bi.itiin insanhgm biiyuk 
bir memnuniyet hissi duymu§ olacagma 
~i.iphe yoktur. Montrode konu§ulup 
1ttta~ olunan yeni Bogazlar rejimin· 
den sonra milli ve miihim Hatay da· 
\tasmda dahi Tiirkiye Cumhuriyeti· 
nin bu tiirlii i§lerde Milletler Cemi· 
tetince gosterilecek kudret ve kabi-

umum1 tasvib imza 

me tin bugiin .... 

itilaf edildiginden 

kaim . oldu, yer1ne 

I 
Hariciye Vekilimizin Ce

- nevrede miihim beyanab 
1 . Roma 26 (Hususi) - Tiirkiye Ha-

nesredilecek 
' 

riciye Vekili T evfik Rii§tii Arasla hal -
ya Hariciye Nazm Kant' fiano'nun 3 
§Ubat taril}inde Milano' da ~ri.i§ecekleri 
resmen bildirilmektedir. 

Yete yeni bir tecelli vesilesi te§kil et· 
llti§ olmasmdan biz Tiirkler hassaten 
re hihakkm miiftehir olduk. Bogaz
artn yeni rejimi bizim ic.;;in maddt ve ha-
~ati bir emniyet meselesiydi. Hatay i§i 
1h en Yiiksek olc.;;i.ide manevi ve siyasi bir 
e . ellliyeti haizdi. Her iki meselede 
}~ill oldugu muvaffakiyet neticeleri Mil
{ er Cemiyeti ic.;;in de elbet bir §eref ve 

Ir zafer te§kil eder. 

Soli.i b k d' ·· ·· d h m a§ a va tye gotunne en e • 
en tekrar edelim ki Milletler Cemiyeti, 

B~u terkib eden devletlerden ibarettir. 
tae.n~leyh Cemiyetin milll Hatay me· 

~:;~121 halletmi§ olmaktaki muvaffaki -
bu 1~10 §erefi Konsey azas1 devletlerden 

I§e canh ve c'dd' I·k .. . lanla "d 1 I a a a gostennl§ o· 
ra ai dir B d I 1 . biiyiik d · u ev et enn ba§mda 

ostlannuzdan lngilterenin 

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 8 siitun 4 tel 

Dostane bir itilii.la varmakta amil olan dost Hariciye Naztrlart; solda!! 
saga M. Yvon Delbos, M. Eden, Tevlik Rii¥tii Aras 

Cenevre: 26 ikincikanun (Sureti mah· bir fedakarhga raz1 olmamakta israr e p 

susada gonderdigimiz arkada§Imizdan te- diyordu. Bu §artlar ic.;;inde onda dokuz 
lefonla) - Bugi.in (dun) Cenevrede rbiittin zorluklan halledilmi§ Hatay me
Hatay davamtz ~ok heyecanh giinlinii selesinin dil i§indeki bu Franstz iddiastn .. 
ya§ad1 ve herkese ya§atl!. Diindenberi dan dolaYJ ink1taa ugnyacagmdan cid
Fransizlarm Sancakta Arab diline Turk diyetle korkulmaga ba§lanmi§h. 
dilile miisavi bir resmiyet vennek iddia • lnkrta tesiri brrakan celse 
Ian ortaya h.alli zor gori.inen bir mesele Nitekim birka~ saat Cenevre bir in· 
<;Ikarmi§ ve lngiliz Hariciye N azm M. k t havasl d t S b hl · sa 1 a a ya§aml§ u. a a eym -
Edenin §ahsi mudahale ve tavassutlan at onda raportor 1sve<; Hariciye N azm 
dahi onu halletmekten actz kalmt§ti. M. Sandler'in reisligi altmda toplanan 
~i.irk murahha.s .he~eti bizi 1921 .d~n ge- Turk ve F ranstz murahhas heyetleri 
n atan bu yem tddta kar§Ismda nc at et· kendi aralannda iki buc.;;uk saat kadar 
memege azimkar oldugu kadar Frans1z c.;;eki§tikten ve bu arada Cenevre ile Pa-
murahhas heyeti de yeni davasmda hi<;- [Arkast Sa. 8 sutun J del 

Ti.irkiye Hariciye Vekili T evfik Rii§
tli Aras Cenevrede bulunan ltalyan ga -
zetecilerine bugi.in ~u beyanatta bulun • 
mu§tur: 

«- halya Hariciye Nazm Kont Ci
[Arkasl Sa. 7 siitun 5 te] 

"'""'f£ii;~····~·~·~iy~t~ ....... 
Bunlar1n hesab1nt sormak 
Cumhuriyet Adliyesine 
intikal etmi' bulunuyor 
Ba§muharririmiz"Yunus Nadi, giin -

lerdenberi kendi aleyhinde iftiralarla 
dolu ve ayni za.manda gizli maksadlara 
hizmet ettigi anla§Ilan karikatiir ve ya
Zllarla ne§riyat yapan Etem izzet Beni
ce ile gazetesinin mes'ulleri aleyhine 
dun bir hakaret davas1 a!<ml§hr. 

Bu iftiralarm ve hakaretlerin hesab
lanm sormak ve cezalanm vermek i§i 
§imdi arhk Cumhuriyet Adliyesine in
tikal etmi§ bulunuyor. 

Kanun Mecliste miizakere ediliyor 

Talebeye ve askerlere agac sevgisini a~tbyacak 
~ersler okutulacak. Her vilayette senede bir 

defa agac bayr~m1 yap1lacak 

Giizel ormanlanmtzdan bir kose 
Ankara 26 (Telefonla) - Meclisin umwn miidurliik tarafmdan yaptlacakhr. 

yarmki ruznamesine almmi§ olan kanun Mudurlugiin te§kilat! ve vazifelerini 
layihasmm ba§hca esaslanm bildirmi~tim. ifa tam da ayn bir kanunla tesbit e • 
Bu layiha ile Ziraat Vekaletine bagh dilecektir. Lahika kanunla§mca mu • 
hiikml §ahsiyeti haiz ve miilhak bi.itc;e ile ayyen bir ormam olmtyan ve mu -
idare olunacak bir orman umum miidi.ir- hiti itib-arile agac.;;stz olan mmtakalar • 
liigii de ihdas edilmektedir. daki koy ve belediyeler kendi hudud -

Orman i§lerile her turlii i§letmeler bu [Arkas' Sa. 8 sutun 4 te] 
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Tarihi tefrika : 14 Yazan : M. Turhan Tan 

Hiicum sendelemisti 
' 

Buna sebeb, erkek k1yafetine giren bir Rum 
kadimnln asker arasinda pala salhyarak olmesi idi 

Kadmm kiliseden sa~lanm yolarak 
~Ikmas1, sokaklan inliye inliye a~1p evine 
gitmesi ~iiphe degilse bile dikkat uyandi
racak bir i§ti. F akat kimsenin bu halle 
alakalanmasma vakit kalmad1, Tiirklerin 
ingiliz biirciine hiicum ettikleri haberi 
kilisedekilerin abllanm ba§lanndan al • 
d1gmdan dii§iinen alrnad1 ve herkes sava§ 
yerine ka§tu. 

Rum klZinm a§tkl alan lngiliz §OVal • 
yesi de korku ve tela§ i~inde metresini 
unutmu§tu, rniidafaasma !Demur aldugu 
bUrce gitmi§ti. Orada vaziyeti kavrama • 
ga bile zaman bulamadan bir TUrk kur
§Unu geldi, beynini par~alad1. $irnd~ Rum 
klZI hem Kara Mahmuddan, hem lngiliz 
§ovalyesinden dul kalmi§ aluyordu. 0, 
biirclerden sokaklara ve sokaklardan ev
lere yay!lan feHiket haberini abr almaz 
bUsbiitiin fenala§tl, tam rnanasile delirdi, 
bir a§k gecesinde Kara Mahmudun be
linden ahp evinin bir ko§esinde sakhya
geldigi han~eri yakalad1, iki ~ocugunun 
kalbine soktu ve onlann oliilerini bir ya
na buakarak lngiliz biirciine ko§tu, ken· 
dini erkek tamtrnak fikrile beyni par~a • 
Janrnl§ a~1kmm rnantOSUDU Slrtma ge~ir
di, kiiiCllll eline aldt: 

- Kara Mahmudun dilile konu§an -
larm elile olmek ve ana kavu§mak iste -
rim! 

Diye baykud,l, biirciin hendeklerinde 
pala sallay1p duran TUrklerin arasma a
tildl. 

Bir lahza sonra o da olmii§tii. Fa kat 
yere dii§tiikten wnra sa~lanmn dag1bp 
a~IlrnasJ, hakiki hi.iviyetini meydana ~~ • 
kardt ve Ti.irk hiicurnunu sendeletti. Yi
git Tiirkler, bir kadmm kendilerine sal • 
dirmi§ ve kendi palalarile o!Up gitmi§ ol
masmi iizerinde durulacak bir rnevzu gi
bi telakki etmi§lerdi, hi.ic~u b1rakarak 
kadmm cesedi etrafuida ki.irnelenrni§ler -
di, miinaka§a yi.iriitmege koyulmu§lardr. 
Bu duru§, o g!in i~in ingiliz biirci.ini.in 
kurtulrnasma ve5i(e te§kiJ etti Ve a~1kma 
kavu§mak emelile olU!Jlii goze alan ka
dm §ovalyelere de hizmet etrni§ oldu. ( 1) 

Sultan Siileyman, tahakkuk etmi§ bir 
zaferin elden ka~mlrugmi goriince kiip
lere binmi§ti, dart yanma ate§ piiskiirme
ge koyulmu§tu. Kalenin giinlerce, haf -
talarca, hatta aylarca dii§memesinde, 
kendi a§kmm gi.i<;:liiklerle kar§Jla§acagml 
temsil eden bir ugursuzluk sezinsiyordu. 
Hurremin kalbile bu kale arasmda bir 
benzerlik tevehhiim edegeldigi ve ate§ 
hattmda hep a§kml dii§iindiigi.i i~in in -
giliz bi.ircUniin §ovalyelere bag1§lanmasm1 
bir tiirlii hazmedemiyordu. Bu teessiirle 
Rumeli Beylerbeyi Ayas Pa§ayi azlede
rek mahpese ath, donanmay1 harb iize· 
rinde mUessir vaziyete sokam1yan Yay • 
lak Mustafay1 bir kaz1ga baglat1p kepa· 
zeye ~evirdi, amiralhgl Behram Beye 
verdi. 

Fa kat lngiliz bi.ircii oniinde oldiiriilen 
Rum lazmm, ele ge~mi§ esirlerin sorguya 
~ekilmesi suretile hiiviyeti anla§rlmca o 
da hadiseyi tuhaf buldu, Ayas Pa§ayi 
gene yerine g~irdi, Y ayl.lk Mustafayi 
da kaz1ktan ~1kartt1. Y almz eni§tesmJ 
Saraskerlikte birakmadi, MISir valisi ya· 
parak adadan uzakla§brdr, muhsarayi i -
dare etmek mes'uliyetini O~iincii Vezir 
Ahmed Pa§aya yiikletti. • 

Hekim Salamon'un, Almaral'm par -
~alanmas1, Kara Mahmud Reisin ar -
dmca denilecek kadar k1sa bir zamanda 
Rum k1z1mn oli.ime kavu§mas! Hiinkarm 
kafasmda bir karga§ahk yaralrni§b. Bii -
tiin bu hadiselerde gotiili.ige istinad eden 
i§lerin ugursuzlugunu gosteren bir i§aret 
buluyordu. Dii§iincelerini sevgili nedimi
ne de a~II: 

- Baka ibrahim, dedi, casusluk e -
denier hirer hirer cezalanm goriiyor ve 
onlann yiizi.inden bize de zarar ge]iyor. 
Zaten casus dedigin gidiler haber vere
biliyorlar amma kale veremiyorlar. Bunu 
§U smay1§la da anlad1k. Simdi gayret bi
z~ dii§iiyor. Coreceksin ki casuslanrn!Z 
varken ba§anlam1yan i§ler §imdi kalay • 
hkla yi.iri..iyecektir. Bu, kulagma kiipe ol
sun. Bir dahi casus yard1mma bel bagla· 
ma. Onlan kullan, fakat kuvvetine gii • 
ven!.. 

Hiinkann gorii§ii dogru idi. Salamon
dan i§aret, Almaral'dan haber beklemek 
kumandanlan serbest hareket etrnekten 
ahkoyuyordu. Kale ile ordu arasmdaki 
gizli mi.inasebet kesilince vaziyet degi§ti 
ve harb, Tiirke yakl§an ahengi bu!du. 
Arhk hergi.in bir bi.irciin temeli Tiirkiin 
yumrugile sars1hyar ve kalede bannmak 
imkam gittik~e azahyordu. 

Bununla beraber hkbir bi.irc heniiz dii
§iiri.ilmemi§ti, denizle giine§in ~ocugu 
Rados, bu muhasaradan da kurtulmak 
iimidini gene kuvvetle ta§Jyordu. ikinci 
Vezir Mustafa, kolayca zaptolunamlya
cagml soyledigi adadan uzakla§hg1 i~in 
Padi§ahm sillesinden §erefini kurtarml§ 
sayilahilirse de onunla fikir artagi alan 
Kurdoii;lu Hiinkarm gozi.i oni.inde bulu
nuyordu ve her saniye oli.ime mahkum 
edilmegi bekleyip duruyordu. 

Padi§ahm sabm1zhk yiizUnden bir~ok 
hu!;mhklar gostermesi ger~ekten umula -
bilirdi. F akat onun ate§ hatlarmda dola
§Irken de kiillenmiyen a§kl bir yandan 
sabJrSIZhk dogursa bi)e obiir yandan ru• 
huna tahammiil a§Ihyordu. (:iinkii kaleyi 
di..i§iirmekle kudret ve §ohret babmmdan 
F atih Sultan Mehmedi ge!;ecegine, Hur· 
rernin de kalbine hakim olacagma kana
at besliyordu. Kaleyi di.i§iirmek i~in ise 
densizlik, titizlik ve terslik degi], tedbir 
ve tahammi.il i!erekti. 0 se~ble. b~z:~n 
sert, bazan mlilayim davramyordu. Go
nUl k1racak ta~kmhk!ardan uzak kalrna• 
ga ~ah§Iyordu. , 

Y almz mektub i~inde son derece titiz· 
di. Hergi.in istanbula kag1d yolluyordu 
ve hergiin kag1d bekliyardu. Anasmm 
mektubu bir saat gecikse sinir buhranlan 
ba§hyor ve i§te o vakit vezirlerin, Y eni
~eri Agasmm, Top~uba§Imn vaziyetleri 
gi.ic;le~iyordu. 

$uras1 muhakkak ki o, rnarazi denile
bilecek bir Israrla halketmege muvaffak 
oldugu «sabit fikir» i artrk mantJki rnu
hakemelerle makul bir §ekle de sokmu§ -
tu. Hurreme tasarruf etmek her zaman 
elinde iken sun'i bir hicarana katlanmas1 
zevke kamksaml§ bir kalbin kaprisi sayi· 
labilirdi. Kaprisler, biraz a§ermegi an • 
dmr ve ekseriya «gayritabil» olur. Fa kat 
Siileyman, yan vehmi, yan sun'! alan 
a§km1 §Undi mantlga da istinad ettirmek 
yolunu bulmu§tu. 

Ona bu imkam veren Kara Mahmu
dun a§kma kendini ve iki <;:ocugunu feda 
etrni§ olan kadmd1. Siileyman, hekim 
Salamon gibi, kan~ilar Almaral gibi bir 
casus oldl!gU i~in bu kadmm da oli.imiine 
ilkin a kadar alaka gostermemi§ti, F akat 
gUn ge~tik~e telakkisi degi§ti ve bu ma· 
cerada «a§km kahir kudretini» gormege 
ba§hyarak imrenmege ba$1adi. Arhk a
~Ik<;a gori.iyordu ki kendisinin de istedigi, 

aradigl a§k, boyle oliimii yerinde nimet 

sayduacak bir baghhktu!. 
[Arkasz var] 

(1) Hammer, Rodos muharebelerinde 
bizzat haz1r bulunan miihendls Conta -
nus•un e.serinden iktibasla bu vakiaYl ya
zarsa da Rum k1zmm. a~1k1 olan inglliz 
§ovalyesini kayootmekten mtiteessir olarak 
!iOCuklanna ve nefsine kiyd1gm1 soyler. 

M.T.T. 

Cebelibereket, kurtulu~ bayramini kutlulad1 
. 'i 

Osmaniye (Hususi) - Osmaniyeliler Kurtulu§ bayramlanm, her seneden da· 
ha co§kun tezahiirat i<;:inde kutlulad1lar. Merasime Hatayhlar da i§tirak ettiler. 
Halk, bu mi.inasebetle candan tezahurat ta bulundu. Gonderdigim resim, mera
simden bir safhayi gostermektedir. 

CUMHURlYE'l 27 iRincikt!nun 1931 

(_,_e_h_i_r_v_e_M_e_m_l_e_k __ e_t _H_a_b_e_rl_e_r_i -· ) Siyasi icmal 
Falc1 ve biiyiicii j Pedagoji Enstitiisii 

bir kad1n yakaland1 talimatnamesi 
F 1rt1na dindi, 
havalar a~t1 

Fakat sokaklar bir ~a· 
mur deryas1 halinde! .. 

Yugoslavya · Bulgaristan 
dostlugu 

Sivil memurlar curmu 
me,hud yapblar 

Beyaglu ve Kasunpa§a taraflarinCla 
biiyiik bir §ohret kazarnni§ alan Cenan 
admda falcr ve biiyiicii bir kadmm evin
de dun polis tarafmdan bir cUrmiime§hud 
yapilmi§ ve Cenan, para rnukabilinde 
fa! a bakarken yakalanml§hr. Yak' a §DY· 
le olmu§tur. 

Polis te§kilatma mensub iki kadm, Ce
namn evine gitmi§ler ve fallanna bakii -
masm1 istemi§lerdir. Cenan fa! i~in kui
landJgi aJetJeri meydana ~lkarmi§ Ve faJa 
baktrktan sanra evvelce numaras1 emniyet 
miidi.irliigiince tesbit · edilmi§ olan bir li
ra}'l fal haktuamn elinden almJ§ ve rna
sa ortiisiini.in altma kaymu§tur. Bu suada 
evvelce kararla§an parola ile sivil ve res· 
mi mernurlar i~eri girerek cUrmiime§hud 
yapm!§lar ve Cenam curmiime§hud mah
kemesine sevketmi§lerdir. 

MOTEFERRIK 

Galatada yapilacak asri 
yolcu salonu 

Liman i§letme idaresi, Galatada asri 
bir yolcu salonu in~a etmek i§ini tacile 
karar vermi§tir. Yeni yolcu salonunun 
aylardanberi haz1rlanan proje ve plan
Ian tetkik edilmek iizere Belediyeye 
verilmi§tir. Proje ve planlar Belediyece 
tetkik edildikten sonra N afra Vekale -
tine gonderilecektir. Yeni bina, <;inili 
R1htlm hanile Merkez R1htrm ham ara
smdaki saha iizerinde yap1lacak ve 300 
bin liraya ~1kacakhr. Gene Merkez Rib
tim Ham onii ve civan siislenecek, bu
raya Atatiirkiin giizel bir biistu kona • 
caktlr. 

Yolcu salonunun yap1Iacagr sahada -
ki binalarm YJkllmasma bir haftaya 
kadar ba§lanaca:khr. Salonun projesi 
Avrupa limanlarmdaki en modern yol
cu salonlar1 gozoni.inde tutularak hazlr· 
lanml§tlr. Binanm oniimiizdeki sonba
hara kadar bitirilebilecegi zannolun • 
maktad1r. Yeni salon bittikten sonra ec
nebi vapurlar1 Tophane tarafma degil, 
bu sahamn oniinde rihhma yana~acak· 
lard1r. Eski Yolcu Salonu bozulacak, o
raSl. da son sistem bir antrepo haline ko
nulacaktlr. 

' l§ biirbsu Ba§miifetti§i · 
1§ biirosu Ba§miifetti§i Haluk, i§ ka· 

nununun tatbikati hakkmda ban tet -
kiklerde bulunmak iizere Bursaya git • 
mi§tir. 

Ankarada yapdacak radyo 
istasyonu 

Ankarada yaptmlacak olan yeni rad
yo istasyonunun in§aSl ic;in hiikfunete 
birc;;ak biiyiik miiesseseler tarafmdan 
teklifler yap1lmaktad1r, Orta ve lasa 
dalgalar iizerinde ne~riyat yapacak a
lan yeni ve biiyiik istasyonun in§asma 
talib olanlar arasmda Almanlar ve A
merikahlar da vard1r. 

Nana Vekaletinde bu i§\le me§gul ol
mak iizere bir komisyon te§eklkiil et -
mi§t·ir. Gelecek olan teklifler klsa bir 
zaman i~inde tetkik olunduktan sonra 
icab eden §artnameler haz1rlanacak ve 
in§aat miinakasaya konulacaktrr. 

Ortodokslarm yortusu 
Ortodokslarm Saint Sava yortusu 

munasebetile bugiin saat 10 da Galata
daki Sent Andre Rus kilisesinde Yu • 
goslav sefareti rahibi Haydukovic;'in ri
yaset-inde dini merasim yaptlacaktir. 

Bir miiteahhid hakkmda 
verilen karar 

istanbul K1z MualHm mektebi gah • 
s1mn in§aSim taahhiid eden Kirkor is • 
mindeki miiteahhidin mukavelesine uy
gun hareket etmecligi cihetle badema 
devlete aid taahhiid i§lerine kan~hrtl -
mamas1 N af1a Vekaletinden alakadar • 
lara teblig edilmi§tir. 

$EHIR ISLER/ 

Belediye kar§Ismdaki sokak
tan Claude Farrer'in ismi 

kaldirildi 
Frans1z muharriri Claude Farrerin 

son zamanlardaki ne§riyah biitiin mem 
leket halkmr miiteessir etmi§, bu sebeb
le matbuatm ne§r·iyatma zamimeten 
§ehir halkmdan baz1lan Belediyeye 
miiracaatle Claude Farrer'e izafe edi ~ 

len caddedeki levhamn kaldmlmasm1 
istemi§ti. 

Belediye c;;ok yerinde ve hakh olan 
bu miiracaati nazari dikkate alarak lev
hayl kald1rm1§hr. ~ehir Meclisi toplan
dlgi zaman buraya yeni bir isim veri -
lecektir. Haber verildigine gore, Bele • 
diye riyaseti yeni ismin cNuri Conker:. 
olmas1m Meclise teklif edecektir. 

<;eltik ~iftligi koy olacak 
Silivri kazasma tabi <;eltik c;iftliginin 

Belediyece miistakil bir koy haline kon
masi kararla§ml§ilr. l;iehir Meclisinin 
§Ubat ic;;timamda bu tasavvur Meclise 
teklif edilecek, Meclisin tasvibine ikti
ran ettikten sonra i§e giri§ilecektir. 

Haz1rlanan program ve 
talimatname Ankaraya 

gonderildi 
Oniversite Edebiyat F akiiltesine bagh 

olrnak Uzere yeni tesis edilen Pedagoji 
Enstitiisiiniin tedrisat program! ve tali • 
matnarnesile me§gul alan komisyon mesa
isini ikmal etmi§ ve hazuladigl talimat • 
name ile program! dekanlar meclisine 
vermi§tir. Dekanlar medisi de komisyo
nun tesbit ettigi esaslan muvaf1k bul • 
mu§, tasdik edilmek iizere, Maarif Ve
kaletine gondermi§tir. 

Komisyonun hazrrlarnl§ ')ldugu prog
rama ve talimatnameye gore, Edebiyat 
ve Fen fakiiltelerinin birinci, ikinci, U~Un
cii ve dordiinci.i s<imestrlerinde bulunan 
talebeler, Oniversite tedrisat talimatna • 
mesile yalmz ikinci dis1plin olarak se~ • 
tikleri zi.imre derslerine devam edecekler; 
Pedagoji Enstitiisiine devam etmiyecek
lerd1r. Ancak, be§inci, altmct, yedinci ve 
sekizinci somestrlere devam eden talebe
ler Pedagoji Enstitiisiine devam edecek • 
lerdir. 

Hava dun tamamen di.izelmi~ ve ac;;Il
mu;;hr. F1rtma da dinmi§tir. Bu sebeble 
Biiyi.ikdere oniinde havamn ve denizin 
si.ikunet bulmasm1 bekliyen kiic;;iik va
purlar dun Karaaenize c;;Ikm1~lard1r. 
Havamn aplmas1 ve f1rtmamn dinmesi 
iizerine vapur seferleri intizama gir • 
mi~tir. Denizyollan idaresi aradaki ge
cikme far'klanm kapatmak i~in tedbir
ler almaktad1r. F1rtma dolaYJsile vapur 
ugramamt~ olan limanSiz iskelelerin 
yolcu ve e~yalari di:inii§ seferlerinde 
b1rakrlmaktad1r. 

Birkag gi,indenberi hasret kaldt~nuz 
gUne§, diin havaYJ oldukc;;a lSlttlgi gibi 
karlan da eritmege ba§laml§tir. Bu yiiz
den §ehir, mutad ve~hile, bir ~amur 
deryaSI halini almi§hr. 

Y ollarm a~zlmasma ~alz~nlryor 
Son yagan kardan kapanan yollarm 

ag1lmasma dUn de devam edilmi§ ve bu 
i§te c;;ah§tmlan amele bir misli daha 
artmlml§hr. Bu meyanda bilhassa l;ii§
liden Dariilacezeye giden yolla l;i·i§li -
Biiyiikdere §Osesi atomobillerin seferi· 
ne mani olacak derecede kapanml§ti. 

Halbuki be§inci ve alt!nci somestrlere Bu yollar tamamile ac;;1lml§hr. 
devam eden talebeler, eski tedris tali - Ayagr kayrp yaralananlar 
matnamesine gore, mensub alduklan Evvelki gece Cagaloglu yoku§undan 
zi.imreler haricinde, sex;rni§ olduklan di • im;nekte olan Re§adiyeli Orner oglu 
siplin derslerine de devama mecburdur- Bayram kayarak dii§IDU§ ve tehlikeli 
lar. Bu noktadan eski tedris talimatname- surette beyninden yaralanml§hr. Ya -

rah hastaneye kaldinlml§tlr. 
si yeni Pedagoji Enstitusii talimatname • Has1riskelesi hamallarmdan Cemal:, 
sile taaruz te§kil etmektedir. Cerek tali- kay1'ktan sahile fasulya ~uvah ta§trken 
matname ve tedrisat programmr yapan kar iistiinde kayml§ ve belinden yara -
komisyonun, gerekse dekanlar meclisinin lanml§hr. 
bu noktayi nazan dikkate ahp almadrgl Dun ak§am iizeri Divanyalunda ka
ma!Um degildir. Maamafih alakadarlarm sab ismail Hakkmm diikkam oniinde 
verdigi maliimata gore Pedagoji EnstitU· Atifet admda bir klz dii§mii§, hafif su
sU, Fen ve Edebiyat fakiilteleri talebe· rette yaralanmi§tlr. 
Jeri i<;in ii!;iincii disiplin yerine kaim ola- Karaya oturan vapurlann vaziyeti 
caktu. Kar tipisi yii.ziinden Kilyos civarmda 

Meyva fidanlar1 
Biiyiikdere fidanbg1 

halka ucuz fidan 

karaya oturan Romanya band1rah Kar
men Silva vapuru heniiz kurtulamami§· 
hr. 

Gemi Kurtarma ~irketinin Saroz tah
lisiye vapuru, diin, hadise mahalline gi
derek kurtarma ameliyesine ba§laml§ -
hr. 

. <;,e~~~ ~araza, ot1jl")llll§ olap. ~e -
rikan vapurunun vaziyetinde bir degi-

fE3) irbirine kom§u olan Yugoslavya 
{g) ile Bulgaristan arasmda aylar • 

danberi rniizakere edilen ebedt 
dostluk misakJ, Belgradda Yugoslavya 
Ba~ekil ve Hariciye N azm Dr. Stoya~ 
dinovi~ ve misafiri Bulgar Ba§vekil ve! 
Hariciye N azm M. Kose lvanof tarao~ 
fmdan imzaland1. Anla§ma her iki ta • 

raf4.<a tasdik edildikten sonra mer'iyet 
mevkiine girecektir. Bu misak iki Kralhk 
arasmda sulh ve tam bir dostluk cari ola
cagmi beyan eden k1sa bir akidden iba· 
rettir. 

F akat buna ragmen ehemrniyeti ~ok 
biiyiiktiir. Bulgar Ba§vekilnin bu akidle 
«iki devlet halki arasmda yeni bir taril:1 
devri ba§ladJgml» soylemi§ olmas! yalmz 
nezaket ifade eden bir soz degildir. Os· 
manh imparatorlugunun inhitatl mala • 
rmda k1smen haricl niifuz, ve k1smen de 
kendi politikacJlanmn iki unsurdan yalmz 
birinin Balkanlara bakim olmas1 i~in 
gosterdikleri §iddetli ihtiraslar iki milleti 
yekdigerinin biaman hasm1 yapml§tl. 

i§te iki taraf i~in de bir~ok kanh za· 
yiata ve sarsmhlara sebeb alan bu son
mez z1ddiyet ve mi.inaferet devri §imdi iki 
mernleketin politikasmr ve mukadderahm 
idare eden devlet adamlarmm himmetile 
kapaniDI§ ve her sahada beraberce yiirii· 
yecekleri bir devir a<;Ilmi§IIT. 

Bu yeni devri a~anlar iki tarafm Ba§· 
vekilleri ise de buna zemin hazuhyanlar 
bu kadar mahdud degildir. Simdiki ne -
ticede ba§hca ami! F ransada feci bir akt• 
bete ugnyan Kral Aleksandrd1r. Yugos .. 

lavyanm harici emniyet ve selametini 
saglamla§hrmakta biiyiik fetanet ve kud• 
ret gosteren bu tecri.ibeli Kral Yugoslav· 
yamn yamba§mda bir memleket ve dev• 
leti dii~man halinde b1rakmamaga <;ok 
ehemmiyet vermi§ ve siyasi ve ikttsadi bir 
c;ok yardHn ve kolayhklar gi:istererek iki 
milletin dost olmalarma ve birlikte c;alw 
malarma zemin hazulaml§h. 

Onun politikasmi devam ettirenler 
Kral Aleksandnn biiyi.ik emelini de ta
hakkuk sahasma koydular. iki milletin 
dost almalan i~in Kral Aleksandr kadar 
Kral Boris te ayni samimiyet ve gayretle 
~ah~m1 tii. · · · 

sab or 
§iklik yoktur. Ayni kumpanyaya men - F akat yukanda soyledigimiz ecnebi 

Bu sene Istanbul vilayeti Biiyiikdere ' subkkollandve g.ege~ ett~d.:t.es-! gbu~ludi". c;d~v~ · MMI!rin• fe" p~rtizan ihtirast'artnm tesiri 
· .. .. f'd 1 ~ d' ! t - na a e en u;en glr Igllli 1 r 1g1 her iki milletin iizerinde kuvvet ve zoru· meyva enstltusu ve 1 an rgm an s an h ld b' h b 1 r 

b h lk ·1 f'd 1 'k' a e rr a er a mamiyan ve rmam • nu daima gosterdiginden iki milletin bir• 
ul a ma ven en 1 an ann say!Sl 1 ~ m1za gelmiyen Ekslevi vapurunun ka- · · · · · · · · · 

b·n1· g.,...mi~tir Bu fidanlann hemen hepsl d k d d t k .. le§mesm1 rsl:!yenlenn seslen pek 1§ltllme -1 ~, , . . . . . zaze e ar a a~ma yar 1m e me uzere . k d'l · ek . f · k be 1 
memleketin muhtebf yerlermden getml . <;e§meye gittigi anla§llmi§tlr. Amerikan m~§ ve en I en senya eel a I t ere 
m1§ cins meyva aga~larmdan a§rlanml§ - vapuru, kabotaj kanununa muhalif ola- ugramJ§lardn. 
hr. Enstiti.inUn te§ekkiiliindenberi tevzi rak karaya oturan diger §ilebi yalmz Belgraddaki anla§ma haricde ba§ka 
edilen fidanlann say1s1 40 - 50 bini bul· ba§ma kurtarmak istemi§, kazazede va- ba§ka du§iincelerin saikile olsa da umu
mu§tur. fidanhk yalmz istanbula d.egil, p~run siiv~~isi de h~dise mahalli.ne g~t- miyetle iyi kar§Ilanmr~tJr. Balkan itti • 
Ankaraya da birc;ok fidan gondermi§tir. ~I§ olan Turk Ge~l K~ta:ma §lrket~ · hadma dahil bulunan rnemleketler bu 
istanbulda son senelerde fidan dikme i§i ~m Ale~dar tahl1Slye~me :§ verme~n§- yanmadamn huzur ve istikranm her za• 

tasavvur edilmiyecek kadar ilerlemi§tir. 

Enstitii bu fidanlan §U fiatlara satmak • 

hr. Gemi Kurtarma ~ll'keti bunun uze- man tehd'd d b'l k k' b' 1 
rine alakadar makamlar uzerinde te • I v 1 e e 1 ece kes 1 Ir an .a§o;.a • 

bb .. 1 . . . t' maz 1gm artadan kal masma sevmdi!er. 
§e us ere g.1n§Jlll§ 1r. M h F · TOGAY 

tadn: 
A§1h fidanlar bir ya§mda birinci boy 

( 1 0) ikinci boy (7,5) kuru§, iki ya§mda 

birinci boy 20. ikinci boy 15 kuru§, ii~ 

ya§mdakiler 30, dart ya§mdakiler 40, 
be§ ya§mdakiler 50 kuru§tur. 

DENIZ /$LERJ u arrem eyzr • 

Bundan ba§ka ~ekirdekten yeti§tirme 

ahududu, frenk iiziimii birinci boy 5, ikin

ci boy 3 kuru§tur. AyTica yabani meyva 

fidanlan da satilmaktadJr. Miiesseseye 

gidemiyenler mi..iracaatlerini htanbul zi
raat mi.idiirliigi.ine yapabileceklerdir. Sa

t!§ marta kadar devam edecektir. 

936 • 937 senesinde satlhga ~1kanlan 

fidanlar §dtali, kayisl, elrna, armud, ki· 

raz, vi§ne, erik, badem, ceviz, incir, ay

vadu. 

Enstitiide aynca bir ameli bah~ivan 

mektebi vardlr. Burada okumakta olan 

kadm ve erkek bah~ivanlar bu sene ilk 

olarak diploma alacaklardir. 

Satihga ~Ikartlan eski 
vapurlar 

Denizyollan idaresinin faal kadrosu 
haricinde kalan c;iiriik vapurlardan Sa
karya ve Giilnihal gec;;enlerde miizaye
deye c;;1kanlm1§h. Bu iki vapura, harice 
gotiirmek iizere talibler zuhur etmi~se 
de hiikfunet, hurda demir ihracma mii
saade etmediginden gemilerin sab§l 
yapllamami§hr. Denizyollan. idaresi, 
§imdi bu iki vapuru dahilde kullaml ~ 
mak Uzere demir fabr,ikalarma sata -
caktlr. 

Akay idaresi de kullamlamiyacak va
ziyette eskimi§ ve c;;iiriimii§ olan Hay -
darpa§a vapurunu satlhga «;1karmr~trr. 

VI LAYETTE 

Bursa Vilayeti maiyet 
memurlugu 

istanbul Vilayeti Maiyet memurla -
nndan Halid Bursa Vilayeti maiyet me
murl'tguna tayin edilmi§tir. 

Antalya Kizdayinin bir yard1m1 

Antalya (Hususl) - Vilayetimii K1Z1lay Kurumu fakir ve yoksullara yar· 
dim i§indeki ~ab§malanna hararetle devam etmektedir. Resmini yolladJglm bi.iyiik· 
Iii, ki.i~iiklii grup son. defa yard1mlanna ko§ulan fakir ve kimsesizleri gostermek
tedir. 

ADLIYEDE 

Mahkemeye verilen fabrika 
miidiirleri 

Gec;;enlerde yanan Yedikule lastik 
fabrikas1 miidiirleri muamele vergtSl 
defterini tutmad1klarmdan dolay1 Def· 
terdarhk~a Fatih sulh ceza mahkeme • 
sine verilmi§ler ve muhakemeleri neti· 
cesinde mezkur miiessesenin iic; miidi.i -
rii dort gUn miiddetle hapse mahkfun e· 
dilmi§lerdir. 

<;atalca cinayetinin muha· 
kemesi bitti 

1934 y!lmdanberi Ag1rcezada devam 
etmekte olan <;atalca cinayeti davas1 
nihayet dun bitmi§ ve karar tefhim o· 
lunmU§tur. 

934 YJlmda <;atalcada Mehmed admda 
biri civardaki koruluklarda arabasile 
gezerken kar~1 taraftan araba ile gelen 
Rifah tabanca ile oldiirm'ii§ ve sHah ses
lerine ko§an maktuliin babas1 Hamidi 
de oldiirmek kasdile iki el tabanca Slk• 
m1~ ve Hamidi a~r surette yaralami§tl. 
Maznun kendisini miidafaa ederken bu 
cinayeti miidafaai nefs ic;;in yaptl~m 
soylemi§Se de dinlenen §ahidler ve vak· 
anm cereyan tarz1 ve ehli vi.ikuf rapor
larile doktor raporlan miidafaa nefse 
taalluk eden bir tek emmare gosterme
mi§lerdir. Bunun i.izerine ~atalcah 

Mehmed 20 sene ag1r hapse ve maktu • 
liin veresesine 1000 lira tazminat ver -
mege mahkum olmu§tur. 

Cumhuriyet 
NiishaaJ 6 Kuruttur 

Abo~~ I Tu_r~iye 
'era1t1 I ·~·o 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 
0~ aybk 400 
Bir ayhk 150 

Hari~ 
i~ia 

2:100 kr. 
1450 
800 

yoktur 
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SON HABERLER ... 
· TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE 

Ihtilalcilerin Madrid 
cephesinde bir zaferi 

Valencia 
tatmin 

hiikumetinin 
maksadile 

Almanya ile italyayt 
yeni bir kanunu esasi 
haber veriliyor 

Avila 26 (A.A.) - <;ok fena gitmekte I Valansiya hiikumetinin ne~redecegi 
olan havalara ragmen cephede bir neb- • kanunu esasi 
ze fa~~iyet g.?r~.lmi.i§tiir. ~siler in. o.n i~i Londrl'~~t (A.A.) - Orta"da dola§an 
ade~ u~ ~~t~rl~ tayyares1, Madndm §I· bir §ayiaya gore, Valencia hlikfuneti, 
mah garbtsm1 §Iddetle bombard1man et- yakmda yeni bir kanunu esasi ne§rede
mi§tir. Asilerin top($ular1, Escurial'in cektir. 
mevz~lerini topa tutmu§tur. Top ate§i Bu kanunu esasi hlikumet §eklinin 
AranJuez mmtakasmda son derecede komlinist ohmyacagm1 ilan edecektir. 
§iddet kesbetmi§tir. Asiler, bu mmtaka- Bu hal M. Mussolini ile M. Hitleri Fran 
da di.in .. tecavi.ize ge($IDi§lerdir. .. .. co'yu ~iidafaa etmek i($in kulland1klan 

. Bu mun~seb~t~e bu. taarru~n. buyuk ba§hca delillerden mahrum edecektir. 
~1r ket~mtyet 19mde 1cra e.d1lm1§ oldu- tspanyol, eyaletlerine genilj bir muh
gu tasnh olunma~tad1r. ~s.~ler, Sesena- tariyet verilecektir. ispanya, bir nevi 
dan hareket etmt§ler, ku9uk gruplar federal cumhuriyet halinde tensik olu
halinde Aranjuez'e dogru sokulmu§lar nacakhr. 
ve gecenin karanhgmdan istifade ede- 1 1 h · • 
rek dii§mana baskm yapm1§lard1r. Asi- spanyo sa t~lert nastl 
ler, yi.izlerce milisle alh tankm mi.ida - kontrol edt~t;~ek? .•. :. 
faa etmekte oldugu cKrali($e Sahilh ni Londr~ 26 .. <A.A.) -. ~grem~d1g~n: g~-
ele g~irmiljlerdir. Hi.ikflmet9iler k1sa r:. a~em1 ~udah~le tall kom1tesm~? o
bir mi.idafaadan sonra ka($IDI§lardir. numuz~ekt celsesmde yapi~aca~ muza • 

cKrali($e Sahilh, bi.iti.in Arajuez vadi- kerelerm b~hca mevzuu lbenk ya:1m 
sine hakim son derecede mi.ihim bir adasmm demzden kontrolu meseleSI o-
sevkulcey§ mevziidir. lacakhr. 

.. · A • • Haricjye Nezareti, !talyan ve Alman 
Hukumet~rler Ovtedoyu cevabi notalarm1 Lord Plymouth'a tev-

bombardtman ettiler di etmi§tir. Lord, bunlar1 tetkik etmek 
Gijon 26 (A.A.) - Milisler, Oviedo- lizeredir. 

yu ve bilhassa bi.iyi.ik kilise ile silah Ogrenildigine gore !ngilizlerin deniz
fabrikasmi ve istasyonu bombard1man den kontrolu plam, iberik sahillerinin 
etmiljlerdir. hali haz1rda ispanyol sularmda harb 

Valansiyacla ia~e zorlugu gemileri bulunan devletler tarafmdan 
Salamanka 26 (A.A.) - Milliyetper - kontrol edilmesini derpi§ etmektedir. 

verlerin radyo postalar1, Akdeniz liman Rivayete gore, !talyan gemileri, Akde • 
larmm mutemadi bombardtmam yi.i • niz sahillerinin bi.iyiik bir k1smtm ve 
zi.inden Barselon - Valansiya demir yo- bilhassa Katalonya ve Valencia sula -
lu mi.inakalesinin inkitaa ugradtgmt, nm, Alman gemileri Murcie ve Grena
deniz yollan mi.inakalatmm da azald1 - de eyaletlcri sahillerini, Frans1zlar B~
gim ve bu sebeble hi.ikflmet($ilcrin elle- lea.re:s ada~a~mt ve !spanyol Fa~~ sahll-
r . d k' Akd · '1' tl ·nm' 1·8 .,es1' lenni !ng1hZ donanmas1 Cebeluttank1 tn e 1 en1z VI aye en .. • . . . . 

1 t - M d 'dd ht'cret eden ve Atlas Okyanusu sahtllenm de b1r 
zor ~ 1gtm ve a n en 1 . . · d d 
h 1

. · t h .. .. "zu"nden bilhassa Frans1z- ngil1z muhteht onanmast a 
a a mm e acumu yu . · · · k 1 
V 

. 'd k ve yiyecek zorlu· Astunes ve Bask sahtllenm ontro e-
alanstya a mes en . 

gunun pek fazla oldugunu bildiriyorlar. decekbr. 
................................ ,lllllllllllllllnilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"""'"""'""""""'" 

Amerika feyezantn- Japonyada kabine 
da binlerce ki,i oldii buhrant bitiyor 
iki nehrin birlesmesi ihti- Ordu mensublartntn iti· 

mali endi,eyi arbrdt razlar1 ,nddetini kaybetti 
Tokyo 26 (A.A.) - M. Ugaki'nin 

Ba§vekalete getirilmesini tasvib etmiyen 
ordu mensublannm muhalefeti eski §id
detini kaybetmi§tir. 

Cincinatti 26 (A.A.) - Belediye 
meclisi, tugyandan miiteessir olanlara en 
geni§ mikyasta yard1mda bulunmak iizere 
bir komiser tayinine karat vermi~tir. 

Diin ogleden sonra Ohio nehri normal 
seviyesinden sekiz metro yiiksek olarak 
27 metroya yiikselmi~ti. BaZI evlerde su
lar on metro yiiksekligi kaplamaktadtr. 
Bir r;ok te§kilatlar tugyan bOlgelerinde 
yiyecek ve ir;ecek, ila($ temini ir;in hara
retli bir surette <;ah~maktadtrlar. ~imdi 
Ohyo'nun sulan Misisipi'ye dogru iler
lemektedir. Misisipi vadisinde miihim ha
sarlar vukuundan korkulmakta ve 1927 
deki buyiik felaketten sonra yaptlan 
hendlerin tahkimine ($ah§tlmaktadtr. Ken
tuki valisi Luizivil ir;in orfi idare ilan et
tni§ ve M. Ruzvelt'ten k1taat gonderme· 
sini istemi§tir. 

lilenlerin miktart 
Nevyork 26 (A.A.) - Feyezanlar 

lleticesinde olenlerin miktan hali hamda 
I 034 ki§idir. Bundan ha§ka bin kadar 
l!aib vardtr. Melcesiz kalmJ§ kimselerin 
llliktan 650,000 e balig olmu§tur. 

Sulann, bilhassa Misisipi vadisinde 
daha ziyade kabarmasmdan korkulmak· 
l<idtr. F evkalade ihtiyat tedbirleri aim -
l:nt§hr. 

Umumi Miifetti,Iere 
talima t veriliyor 

Ankara 26 (Telefonla) - Ogrendigi -
~e gore, Vekiller Heyetinin yarmki 
tPlantlSlnda §ehrimizdeki Umumi Mi.i
etti§ler de bulunacakttr. 

h Ge~en igtimada Umumi Mi.ifetti§lerin 
f 8Ztrlad1klan raporlar okunmu~, mi.i • 
..,etti§Ier bu raporlar iizerinde izahat 
errni~lerdir. Yannki toplanhda Ba§ -
~eku tsmet tnoni.ini.in hi.ikumetin ald1 -
~ ka~arlan Umumi Mi.ifetti§lere izah 

rneSI muhtemeldir. 
b -ni b~gu mmtakasmda ve Trakyada ye-

let tr ~ah§ma devresi a($acak olan dev
ol Programt bu izahatla taayyi.in etmi§ 

acakttr. 

A\>ustralyada tiddetli bir 
f1rbna 

Lo~dra 26 (A.A.) - Avustralya • 
ntnk Stdney §ehrinde §iddetli bir f1rtma 
<;I mt§hr B · k h · It ac; ev, magaza ve fabrika 
.~sara ugramt~hr. Be§ kilometroluk bir 

Asahi Chimboun gazetesi sabtk Har· 
biye N azmmn heniiz M. Ugaki aleyhin
de beyanatta bulunmadJgmt kaydetmek

tcdir. 
l~ler gene karr~tyor mu? 

Tokyo 26 (A.A.) - Asahi gazete
sine gore, Prens Kanin ile eski Sii Ba • 
kam General T eran§i ve askeri talim ve 
terbiye enstitiisli enspektorii General Su
jiyama ne§rettikleri mii§terek bir beyan· 
namede General Uzak yeni kabineyi te§
kil ettigi takdirde ordunun bir Sii Bakam 
gostermiyecegini bildirmi§lerdir. 

General T eran§i §ahsan General U • 
gakiye, biitiin askeri §ahsiyetlerin kabine 
te§kilinde kendisile te§riki mesai etme • 
mege karar verdiklerini bildirmi§tir. 

Bu demars iizerine General Uzak or
du ile mlizakerelerini kesecegini bilidir -
mi§tir. 

hi malumat alan mahfiller bu beya • 
natm bir muvaffakiyetsizlik oldugu ka
naatindedirler. 

Siimer Banka bagh 
miiesseselerin vaziyeti 
Ankara 26 (Telefonla) - Siimer Bank 

ve Si.imer Banka bagh ~irketlerin in§a
at ve esash tamirat i~lerinde artlrma, 
eksiltme ve ihale kanunu hi.ikiimlerine 
tabi olmadtklarma dair kanun layihast 
hazlrlanmt§tlr. 

Bundan ba§ka Si.imer Banka bagh 
mi.iesseselerin anonim §irketi haline ko
nulmasma dair baz1 hi.ikiimleri ihtiva e
den diger bir kanun layihas1 da esash 
tetkiklerden sonra hazirlanacaktir. 

Bulgarlar Yunanhlarla da 
anla~mak yolunda 

Atina 26 (Hususi) - Atinaika Nea 
gazetesinin Belgrada gonderdigi hu -
susi muhabiri Yunanistanla Bulgaristan 
arasmdaki ihtilafh meselelerin halli i
gin pek yakmda mi.izakerelere b~lana
cagmi bildinnektedir. 

auzergahta 5 -
- . ay151Z agar; ve telgraf 
gl devnlmi§tir Dort k' . "1 .. .. 

Yliksek resmi s1fati haiz bir Yugoslav 
ayni gazete muhabirine Yugoslavyamn 
mli§terek Balkan sofrasma yeni bir 
dost getirdigi ve yeni Yugoslav • Bul -
garistan dostluk muahedesinin imtidad 
ve kuvvetinden higbir endi§e hissedil -

dire- mesine imkan bulunmadtgmi s6ylemi~-
· 1§1 o mu~ttur. tir. 

CUMHURiYET 

Miihim bir tesebbiis • 

Sehrimizde bir 
' 

tayyare fabrikas1 
~ab~maga ba,IadJ 

ilk i, olarak 10 mekteb 
tayyaresi, 15 planor 

yaptlmaktadtr 
~ehrimizde son 

sistem bir tayyare 
fa brikas1 kurulmak
tadJr. Bu miihim te· 
§ebbiisii yapan ma
ruf demiryolu mii -
teahhidlerimi z d e n 
Nuri Demirag diin 
bir arkada§tmtza §U 
izahah vermi§tir: 

«- On be§ sene· 
di~ akhm fikrim hep 
bu i§te idi; Turk, Fabrikator Nuri 
tayyaresini kendi e· Demirag 
lile yapmahdtr. Mademki bir millet tay
yaresiz ya§Jyamaz, o halde bu ya§ama 
vas1tasm1 haricin lutfundan bekleme -
melidir. 

Size, bir i§ adam1 sdatile soyledigim 
§U soze inammz: On sen eye varm1yacak, 
biz biitiin tayyarelerimizi, -en kii<;iik bir 
vidasm1 bile haricden getirtmege liizum 
ve ihtiyac gormedm- ba§tanba§a kendi -
miz yapabilecegiz. 
o~ aydtr i§e ba§laml§ bulunuyoruz. 

.$imdiki halde Hava Kurumunun sipari§· 
leri olan I 0 mekteb tayyaresile 15 pla -
norii yapmaktaytz. Bunlar sekiz ay sonra 
Kuruma teslim edilecektir. 

Y apmak istediklerimiz bun dan ibaret 
degildir. Ben astl biiyiik tayyare fabri -
kasm1 dogdugum memleket olan Divrik
te kunnak iizereyim. Bu yaz demiryolu 
oraya vanr varmaz, fabrikamn da temeli 
ablacak ve miiessese en k1sa zamanda ik
mal edilmi§ olacakttr. 

0 zaman Be~ikta~taki tesisat bir mo
del ati:ilyesi halinde i§lemekte devam e
decektir. 

istanbulda bir de tetkik ve ihtira labo
ratuan tesisi mukarrerdir. Bu laboratuar 
ilim ve fenne miistenid ihtiraata bir inki
§af sahas1 olacakttr. 

Dedim ya, goreceksiniz.. Tiirkiin bu 
sahada da nelere kadir oldugunu pek ya
kmda goreceksiniz. 

Turk, 300 sene evvel, havalanmak 
kimsenin aklma gelmedigi bir zamanda, 
ur;mu§tur. Di:irdiinci.i Murad zamanmda 
yaphgt bir u~akla muteaddid defalar Ok
meydanmda uc;maga muvaffak olan He
zarfen Ahmed <;;elebi nihayet kendisini 
Sarayburnundaki ko§kiinden seyreden 
Hiinkarm gozleri oniinde, Galata kulesi
nin tepesinden uc;arak Oskiidarda Do -
ganCilara inmemi~ miydi ~ 

Demek isterim ki, tayyarecilik bizim 
i($in yeni ve yabanc1 bir i§ degildir. 

Fakat bugiin, ba~langtcda Avrupadan 
bir hayli §ey ogrenmek mecburiyetinde • 
yiz. On ian da asia ihmal etmiyoruz. Y a
kmda gene Almanyaya gidiyorum. 0 -
rada mevcud 70 tayyare fabrikasmt bizim 
i<;in daima gozoniinde bulundurmak, as
Ia ihmal edilmiyecek bir derstir. 

Buradaki fabrikanm bahsettigim sipa
ri§lerden ba~ka me~gul oldugu meseleler 
arasmda ilk planda para§iit meselesi 
var. Simdiye kadar biz biitiin para~iit • 
lerimizi haricden ahyorduk Halbuki Bur
sa ipeginden, Avrupadan gelenlerden da
ha miikemmel pata§iitler yap1labilecegini 
uzunboylu tetkikat neticesinde anlad1k. 
Bu husustaki tecriibelerimiz son giinlerde 
miispet neticeler vermi§tir. Pek yakmda 
ilk Turk pata§iitlerini imale ba§hyacagt
mlZI sevincle soyliyebilirim.» 

Bilhassa memleket mi.idafaasma tah -
sis edilmi~ boyle miihim bir te§ebbiisi.in 
sahibi olan N uri Demiraga muvaffaki -
yetler dileriz. 

Ac1 bir kay1b 
Ulus refi'kimizin muharrirlerinden 

llhan Pani9in refikas1 ve Akba Kitabevi 
sahiblerinden arkada~1m1z Bilalin hem
~iresi Bayan Fikret evvelki ak§am ve
fat etmi§ ve cenazesi di.in kalabahk bir 
akraba ve dost grupunun i§tirakile kal
dinlmt§tlr. 

Arkada§1m1za taziyetlerimizi sunanz. 
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EDEBiYAT 

Edebiyat]a me§gul olmak 
Edebi eserler mutalea etmegi edebi

yatla me§gul olmak sananlardan bahse
den bir yaz1m vesilesile, ak§am gazetele
rimizden birinin dil tenkidini yapan arka
da§ soruyor: «Edebi eserler miitalea et
mi~ olmak edebiyatla me§gul olmak degil 
midir~ Edebiyatla me§gul olmak i~in a
caba ba§ka ne g]bi ~artlar vard1r?» 

~uphesiz edebiyatla me~ul olmamn 
ilk §artJ edebi eserler miitalea etmektir. 
(Burada «miitalea» kelimesini «tetkik 
ve tetebbii» degil, sadece «okumak» 
manasma ald1g1m bellidir, samyorum; 
«edebiyatla me§gul olmak» derken de 
«ciddi surette II!e§gul olmayi» kasdettigi
mi soylemege hacet var mt?) F akat ede
bi eserler miitaleas1, tetebbiiiin ilk §attl
dtr, son §artt degildir. 

Bilhassa kadmlar arasmda oylelerini 
tanmz ki, okumaya hevesleri kadar vakit
leri de oldugu i($in, iki giinde buyuk bir 
edebi romam bitirirler ve hemen bir ye
nisine ba§larlar. Bu okuyucularm miita
leada arad1klan §ey, okuduklan eserin 
hangi edebi §artlar i~inde, hangi usul ve 
teknikle, hatta bazan, hangh tezi veya 
maksad1 ispat ve telkin ir;in yaztlmJ§ ol
dugunu tetkik etmek degil, sadece edebi 
bir mutaleanm vadettigi miirekkeb ve hu
susi lezzetin ($e§nisini tatmaktJr. Miielli
fin gayesile vasJtalan arasmdaki teknik 
mi.inasebetin tahlilile hie; me§gul olmaz
lar. Bu me§guliyet ve bu endi§e, edebiya-
11 kendilerine bir tetkik mevzuu yapan· 
lann i~idir. Tiyatroda hi($bir piyesi ve si
nemada hi<;bir filmi ka~1rm1yan merakh
lann da sahne ve per de san' a tile me§gul 
olduklan soylenemez: onlar bir piyesi ve 
bir filmi viicude getiren telif, mizansen, 
dekor, senaryo, reji, kompozisyon ve 
fotografa alma gibi estetik ve teknik §art· 
Ian yakmdan tetkike liizum gormedikle
ri gibi, in§ada, soylemek san' alma, jeste, 
klyafetlere, mimige, dekora, entonasyona 
aid ihhsas bilgilerine sahib olm1)"a da 
mecbur degildirler. 

Peyami Safa 

milliyetr;i, kalender, §Uh, tantanai elfaz 
sahibi, iislubcu ilah ... » gibi umumi yafta
lar yapt§hrarak topunun lugat manalan
m strala!Jlakta karar k1lan hirer «metin 
§erhi» veya «tezkere» halindedirler. E
debiyat tenkidi ise, miinekkidin okudugu 
kitablan ya sadece kendi zevki, hatta 
miiellifle munasebetin derecesine tabi 
§ahsi temayul baktmmdan, yahud da sa
dece, her faninin sahib oldugu umumi 
bir manhkla red, kabul veya iistiinkoru 
tahlil etmesi davasmdan ibaret bir ho~a 
kahyahk derecesindedir. C,::iinkii edebi
yatla me§gul olmak i<;in edebi eserlerin 
miitaleas1 ve biitun bu miitalealarla bir
likte kendi kendine te~ekkiil eden §oyle 
bOy!:! bir zevk, bir orta anlayl§ kafi zan
nedilir. 

Birer salahiyet olarak tamnml§ edebi
yatr;tlanmtza: «Edebi eserler mutalea 
etmi§ olmak edebiyatla me§gul olmak de
gil midir? Edebiyatla me§gul olmak i<;in 
acaba ba~ka ne gibi ~artlar vard1r?» gibi 
meslegin ruhundan gafil sualler sorduran 
bu telakki, zamammtzda, gayet kalaba
hk bir r;oluk c;ocuk alaymm da kendile
rinde yaz1 yazmak ciir' etini bulmalanna 
meydan vermi§tir. Edebiyatla me~gul ol
mak ir;in edebi eserler okumak kafi olun
ca, yazmanm ~arh da okumaktan ibaret 
olur ve her okuyucu kendinde yaz1c1 sa
lahiyeti bulur. 

Edebiyahmtzda okuyandan c;ok ya
zan turemesine kat§! profesyonel edebi
yat<;JlanmlZln makalelerinde s1k s1k gos
terdikleri hayret, meslegin bu telakkisi 
devam ettigi miiddet<;e eksilmege degil, 
artm1ya mahkumdur. 

EdebiyatJmJzda ilk tekamiil merhalesi 
«edebiyatla me~gul olmak i<;in edebi e
serler miitalea etmenin» asia kafi olmadt
gml anlamaktan ba~hyacakhr. F akat in
sam iimidsizlige gotiirebilecek ~ey, edebi
yatla me§gu] olmak i<;in edebi eserler o
kumaga bile liizum gi:irmiyecek kadar, 
hevesin ve istidadm bu i~e Hfi oldugunu 
zanneden bir <;oklannm da aramtzda bu
lunmasJdJr. 

San' at eseri kar§ISlnda san' atkar veya 
miinekkid olmtyan bir seyircinin ve oku
yucunun zihni, sadece o eserden aldtgl !"- ~~~-~-.:.P..:E;.;.Y.:.A.:;M~I~S~A::,:F..;A:;!..~ 
tesirlerin passif (bu kelimeyi mlinfail diye M. HI.tler't·n nutku
terciime ederler, fakat bana ho§ gelmi • 
yor) bir ahizesi halinde kahr ve yaratma 
hadisesini vucude getiren estetik. teknik... Fuhrer bu miinasebetle 
bir<;ok §artlann ve sebeblerin tam tahlili
ne kadar gitmez. Okuyucular ve seyirci
ler arasmda meraklarmJ bu yaratma 
fonksiyonuna aid kabataslak bilgileri el
de etmege kadar gotiirenler de varsa da, 
bu, onlara edebi meselelerde tam bi.r 
vukufla konu§mak salahiyetini veremez. 

Her ihhsas §ubesi ir;in dogru olan bir 
mutearifeyi burada, mekteblilere mahsus 
a<;lk bir dille tekrarlamaga mecbur olu
~umun sebebi yalmz bir muharrir arkada
§Jn sualine cevab vermek degildir; ede
biyat<;tlanmtz arasmda da kredisini hala 
muhafaza eden yanh~ bir edebiyat telak
kisine bir kere daha i§aret koymaktJt. 

Edebiyatla me§gul olmay1 edebi eser 
okumaktan ibaret zannettiren bu telakki, 
bizatihi edebiyata verdigimiz mananm 
iptidailiginden ve hafifliginden geliyor. 
Pek <;ok meslekta§lanm da zannediyor
lar ki bu i~ (yani edebiyat), zihnin yiik
sek bir riyazi cehdine ihtiyac gostermi

yen, mimarhk gibi zor ve usta i§i bir tek
nik, etraflt ve kavrayt§h bir in§a kaf>ili
yeti istemiyen, sadece hevesle ve istidad· 
Ia ba§anlabilir, kiilfetsiz, hatta her mes
lek sahibinin kendi ihhsaslan dt§mda bo§ 
vakitlerini doldurabilecek umuma mah
sus bir me§gale, bir fantezi, bir muhay· 
yele sporundan ibarettir. 

Edebi.yatm bu telakkisi, bizde edebi
yat tarihi ve tenkid gibi nevilerin c;ok ip
tidai safhada kalmalarma, hazin bir ne§
viinema buhram ge<;irmelerine sebeb ol
mu§tur. Edebiyat tarih<;ili kendisini yal
mz edebi vesikalan toplamakla, SJTala -
makla ve manalanm §erhetmekle miikel
lef samr. l<;inde edebiyatm milli ve alem
§iimul meseleleri bak1mmdan hir;bir tah
lile ve tasnife tesaduf edemedigimiz 

Turk edebiyatl tarihleri, sadece edebi 
eserlerin mutalealanndan gelme sathi 
miilahazalarla, uzerlerine hirer basmaka
hp «rind, mutasaVVIf, a§lk, vatanperver, 

r • 

M. Eden' e ve M. Blum' e 
de cevab verecek 

Berlin 26 (A.A.) - Resmen haber 
verildigine gore, Nasyonal - Sosyalizmin 
ikhdar mevkiine geli§inin dordiincii ytl -
donlimii olan 30 ikincikanunda Ray§ • 
tag meclisi saat on iir;te toplanacakttr. 
M. Hitler hiikumetin beyannamesini o • 
kuyacakhr. Biitiin Almanlar bu nutku 
dinliyebilecekler ve fabrikalarda, mues
seselerde biitiin i§\:iler oparlorlerin o • 
niinde toplanacaklardJr. 

Saat on yedide kabine toplanacak ve 
saat yinnide Hitler ~erefine bir fener ala
Yl tertib edilecektir. 30 ikincikanunda 
butiin Almanlar evlerini donatacaklard!T. 

M. Hitler, Eden'e ve Blum'e 
cevab verecek 

Berlin 26 (A.A.) - M. Hitler, bu 
aym otuzunda Rayi~tag' da soyliyecegi 
nutukta M. Eden ve M. Blum'un nutuk
lanna cevab verecektir. 

M. Hitlerin Lonclrayt ziyareti 
bekleniyor 

Londra 26 (A.A.) - Baz1 gazeteler, 
ingiliz Krahmn tac giymesi miinasebe -
tile M. Hitlerin Londrayi ziyaret etmesi 
imkanmdan bahsetmi~ olduklarmdan res
mi mehafil, bu merasime bizzar devlet re
islerinin <_;agmlmalannm mutad olmadt -
gm1, zira hiikiimdarlann reisicumhurlarm 
bir arada bulunmalanndan bit($ok haJJi 
nakabil meseleler dogacagmt beyan et • 
mektedirler. 

Sovyet Rusya 1 talyaya harb 
gemisi Ismarlaml§ 

Roma 26 (A.A.) - italyada Sov
yetler Birligi hesabma harb malzemesi 
in~a edilmekte oldugu ve tezgaha konu -
Ian 3000 tonluk bir kruvazoriin de T ok
yodan degil Moskovadan sipari§ edilmi§ 
'>ldugu hakkmda ~ayialar dola~maktadJr. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Say1n General Metak
sas'tan bir rica 

V unan Ba§vekili General Me -
taksas, bilmem ne miinasebet
le, Yunan gazetecilerine §Oyle 

bir soz soylemi~: 
«- Aya Kasianiden bahsedecek de· 

gilsiniz ya, milli tefrikalar koyarsmtz, 
gazeteciler benim ne istedigimi ve kendi 
i§lerini iyi bilirler» demi~ . (Aya Kasiani 
ortodoks azizlerinden biriymi§.) 

Ba§vekilin bu sozleri iizerine Y unan 
gazeteleri, son gunlerde bir taktm Bizans 
tefrikalan ve tarihi romanian ne~retmege 
ba~lam1~lar. 

Bu cumleden olarak Eleftera Gnomi 
«Ortazaman ve ve Ha<;hlar Devrinde 
Bizans Yunanistam» ba~hkh Pol. P. 
Moshovitis'in bir tefrikasm1 koymakta -
d1r. Tiirk dii~manhgile maruf olan Mos
hovitis, bu eserinde Tiirklerden bahset • 
memege <;ah~maktadiT. 

Vradini gazetesi de «400 ytlhk esaret 
devri; istanbulun fethinden ihtilale ka
dar» ba~hg1 altmda efsanelerle dolu bir 
tefrika koymakta ve buna benzer eserler
de, nisbeten Ti.irkler hakkmda miilayim 

bir lisan kullanmaktadtr. Bu tefrikay1 ta
rih<;i Aspreas yazmaktad1r. 

Y unanh meslekta§lmJzm ve bu arada, 
Tiirk dii§manhgile me§hur olan Mosho
vidis'in Tiirkleri rencide etmemege <;a -
hlliilalanna te~kkiir ederiz. Amma, §U 

dostluk zamamnda bu gibi tefrikalara ne 
luzum var? 

Mesela, biz Istanbulun F atih tarafm
dan zaptlm tes'id ediyor muyuz? Evvel
ce yap1lan lstanbulun fethi ihtifalinden 
bile vazgec;tik? 

Tiirk gazetleri, Tiirk - Yunan dostlll" 
guna zarar getirecek ne§riyattan azami 
derecede r;ekiniyorlar. Atinah arkada§ -
lar da, bizim gibi yapsalar, ne de olsa 
Tiirklerle Rumlar arasmdaki eski miica
deleleri hattrlatan ve halk kiitlelerinin, 

sokak adammm ruhunda eski kin ve a -
davet duygulanm koriikliyecek mahiyet· 
te bulunan tefrikalan bir tarafa biTaksa· 
lar daha iyi olmaz 1!11? 

Sayrn General Metaksa~ baz1 Atina· 
h gazeteci arkada Ian bir daha ikaz et• 
se, Aya Kasiani gibi Aya Sofya'dan 

• yani Bizans'tan - da bahsetmekten 
vazge<;melerini tavsiye etse dostluk bakl
mmdan c;ok giizel bir harekette bulunmu§ 
olur. Unutmamak laztm gelir ki Atina 
gazeteleri Istanbul Rumlan tarafmdan da 

bol bol okunmaktadtr. 

Anvers liman1 
amelesi grev yaptt 
Bel~ikada ge~en seneye 
nisbet)~ jc;~17'lerin miktar1 

127,000 artb 
Briiksel 26 (A.A.) - Anvers !ima

m amelesi grev ilan etmi§tir. Amele i§ 
saatlerinin indirilmesini istemektedir. 

N akliyat amelesi sosyalist cemiyetinin 

amele kiitleleri iizerindeki niifuzunu kay· 

bebni§ oldugu ve bu kutlelerin hali ha· 

z1rda komiinist tahrikatr;tlannm ellerinde 

alet olduklan rivayet edilmektedir. 

Anvers grevi, payttahtm iktisadi me· 

hafilini son derece me~gul etmektedir. 

Bel~ikada i~sizler 
Briiksel 26 (A.A.) - i§sizlerin mik• 

tan §imdi 146,000 ki§iye balig olmu§tur. 

~u hale gore ge<;en sene bu zamandaki 
miktara nisbeten I 27,000 fazlahk var • 

dtr. 

Resmi Devairin 
nazar1 dikkatine 

Avrupaya fazla doviz ver • 
mege sebeb olan fazla ki.g1d 
sarfiyahm tahdid edebilmek 
i~in ~imdiye kadar biiyiik pun· 
tolarla dizilen ili.nlar Ulus re
fikimizde oldugu gibi 1 ,ubat 
937 tarihinden itibaren kii~iik 
puntolarla dizilecektir. Pun -
tolarm yani hurufat eb'admm 
kii~iilmesinden dolay1 resmi 
ilanlarm gazetede istiab ettigi 
yer nazar1 dikkate almarak bu 
nisbet daire:o~inde tesbit edilen 
iicretler netice itibarile eski 
iicretin ayni olup hi~ bir 
fazlah~1 havi bulunmadJgmi 
ili.n ederiz. ._, ______ _. 
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l'l' KU~Uk hi kaye Seven bir kadmm intikam1 ] 

Ni~in mi yaz1yorum? Dort sen eden -I Bertrand Amerikada ol~iii?;ii vakit 
beri ilk defa olarak ni«in mi? <;unkii yir- send en daha fazla nefret ett1m •. 
mi giindiir babam, mektublannda hep * * * 
senden bahsediyor. Hasta, C<Ok hasta ol- Birbiribimizi her sene tatillerde goriir-
mu§sun, §imdi daha iyi imi~sin. F akat diik. Yiiziinde gi.izelligin ~oktiigiinii gor
nekahetin uzuyor ve kuvvetin bir tiirlii mek i<;in sana oyle bir tecessiisle bakar -
yerine gelmiyonnu§. Acmacak bir yii - d1m ki. . 

F akat dort sene oluyor, Ormes' e gel-ziin varmi§ ... 
Senin yi.iziiniin zavalh olmas1, senin 

ya~mda, artik giizel kadm olmaga kat'i 
surette veda etmektir. 

Nekadar zamancLr yiiziin goziimi.in o
niinde, zavalh yiiziin ... Artik dayanaml
yorum, bak anlatayun: 

Seni sade hastahgmdanberi degil, on 
senedir di.i§iiniiyorum. Evet, kalbimde bu 
biiyiik ve derin yeri tutan tam on sene 
oldu. Baham seninle evlenmek istedigi 
vakit ben dokuz ya§mda idim, sen ise 
benden on alti ya§ biiyiiktiin. Halbuki 
§imdi... Korkma, hesab edecek degilim. 
Bugiin ben otuz ya§mday1m, i§te o ka
dar. 

Dul kalm!§tln. Babamla evlenmeni ben 
soguk kar~IladJglml saklamaml§hm. Gii -
zel ve ne§eliydin. Baham gibi bir ihti -
yarla evlenmi§ olman beni son derecede 
sinirlendiriyordu. «Ben ne ise evlenip 
gidecegim, diyordum. Fakat o zavalh bu 
basta adaml butiin omriince c;ekecek. Bu 
kadm hakikaten. hissiz olmah.» Seni oyle 
istihkar ediyordum ki! 

Nihayet Bertraud Vouboyen biitiin 
§arki dola§t1ktan sonra dinlenmek ic;in 
bize gelmi§ti. Ondan hemen ho§lannu§ -
tim, ne diyorum, onu goriir gonnez a§lk 
olmu§tum. 

Bir sabah salona girdim. Sen vazola
ra c;i<;ek dolduruyor, Bertraud da seni 
seyrediyordu. Soma bana dondi.i, SIZI 
rahats1z ettigimi gozlerile anlattt. Sana 
baki§ile bana baki§l arasmda oyle fark 
vard1 ki. 

Eger bende biraz gurur denen §ey ol
saydi ... F akat benligimi a§ktan ba§ka bir 
§ey doldunnuyordu, ve bu a§kl hie; bir§ey 
oldiiremezdi, mademki on seneden sonra 
daha hala kalbim s1zhyor. 0 ak~m ag
lamadim. Seni oldiinnek istiyordum. 
Bertrand'm odasma <;Ikmagt dii~iinliyor· 
dum ... (0 zamanlar ben de giizeldim, ve 
biliyorsun ki §imdi de hal a giizelim.) Fa
kat ya beni reddedene? .. 

Olmen meseleyi halletmiyordu. Seni 
bahama soyliyebilirdim. Bertrand seni 
eline g~irmek istiyor, gozlerile yiyordu. 
Ben de sizi yakalamak i«in fmat bekli
yordum. F akat ondan ho§lanmadJgmi, o
nun, senin camm slktlgml ve gitmesini is
tedigini anlaymca ... 

Bertrand Istlrab c;ekiyordu, gider diye 
korkuyordmn. Ve bu korku beni oldii -
riiyordu. 

Bir ak~am sana, ona, tsbrab c;ektinne 
diye yalvard1m. Fakat sen ricam1 anhya
madm. istihkar dolu namuslu kadm1, gii· 

liinc yiiziinii hala hahrhyorum: «Ne di

yorsun? N e demek istiyorsun ~>> 

Ertesi giin Bertrand yemekte, ak§a • 

rna hareket edecegini haber verdi, acele 

bir telgraf alm1§h. 0 gece eve donmek 

istemiyordmn. 

hte o zaman senden nefret etmege 

ba~lad1m. Bunu bugi.ine kadar herhalde 

bilmiyordun. AltJ ay sonra ben sevme • 
digim bir adamla evlendim. 

digim vakit seni o kadar degi§mi§ bul -
dum ki tamyamadim adeta ... Giizelle§ -
mi§, §lkla§m1§, hafif~e siiriinmege ba§la -
ml§hn. Ayakkablann, elbiselerin, koku -
!ann benimkilerden daha giizeldi. Sa§
ml§ kalml§tlm, bu degi.§iklige. 

Yiiziinde a§km alevi parhyordu. Boyle 
bir yiiz daha evvel gonnii§tiim, fakat ne
rede? Ak§am odama C<lktJgun vakit, yJ]
lardJr degi~iyen aynam hat1ram1 taze -
ledi: Bertrand Vouboyen bizde oturdu
gu zaman benim yiiziim de boyleydi. 

Demek birisini seviyordun!.. Fa kat ki
mi? 

Y emekte babam: <<Kom~u C<iftlik sa
hldi, dedi... Mosyo Jean Chatel ismin.
de sevimli bir adama. S1k s1k gorii§iiyo -
ruz. Kendisini bu ak§am goriirsiin.» 0 
anda sana baktun ve her§eyi anladun. 

Onun metresi olmu§ muydun? Hem en 
gordiim ki daha olmami§tln. 

Bir giin seninle bah~ede dola§Iyor -
duk. «Mosyo Chatel ne giizel adam.>> 
dedim. Sen de safdilcesine cevab verdin: 
«Sa hi, oyle dei?;il mi ?» Devam ettim: 
«F akat a§lga benziyor ... Dogru s<iyliyeni 
yedi koyden kovarlar amma, bana ka -
hrsa sen de ... Aman ihtiyath davramn, 
bilirsin babam C<Ok lmkanc bir adamd1r.» 
Alay etmek istedin, lakin o ak§am Cha
tel eve geldigi vakit ondan ~ekindin, u.
zak ve soguk durdun. Birka<; soz soyle
din, ya soyl,medin. Bu suretle ben mey
dam a~1k bularak hemen istifade ettim. 

Bununla beraber zavalh adam seni se
viyordu. Lakin ne olursa olsun, teslim o
lan bir kadm, tereddiid gosteren bir 
ma§ukadan daha ~abuk muvaffak olur. 

Kocasmdan .aynlml§ bir dul idim ... 
Bir gece eve g~ donmii~tiim. Sen beni 

sofada bekliyordun. Gozlerimin altma 
sinen zevk morluklanndan utamr gibi 
yapttm ... Fakat odama girince oyle giil
diim, oyle giildiim ki ... 

Ben bir san'atkan seviyordmn, o da 
beni. F akat ona kavutmaga gitsem bfli
yordum ki Chatel i~in bir halira, bir gol· 
geden ba§ka bir§ey olamJyacak!im. Bunu 
dii§i.inerek intikam yoluna a~hmt feda et• 
tim. Parise giderken Chatel'i gotiirdiim. 
Onnes'ten aynhrken senin yiiziiniin ifa
desini pek iyi halirhyorum: llk oliimiin 
ni§aneleri seziliyordu. 

Chatel daha hala benim dostumdur. 
Sen tamamen solunc1ya kadar onu ya -
nunda ahkoyacagim. Ona ~iftligini sat -
tJnnami§hm. Bu suretle seni her zaman 
timid i~inde ya§attyordum. «Bitti, biitiin 
iimidler kmld1» demek bir saniyelik bir 
§eydir. F akat kendi ken dine: «Kimbi -
lirL.» diyerek iimide kap!lmak, hi« ka· 
panm1yan ve mlitemadiyen kamyan bir 
yarad1r. hte bu iiziintii bir yiizii kemi • 
rir. Gi.inde kimbilir ka~ defa aynada su
ratma bak1yorsunl 

Haydi artik ~buk ihtiyarla da Cha· 
tel'ini hi<; korkmadan sana gondere
yiml 

c;eviren: 

F. VARAL 

MtsJr Krab tarihi eserleri geziyor 

. M.1s1r Krall Faruk, tahta c;Ikt1gmdan beri ilk defa olarak Nil iizerinde bir ge
zmh yapm1~ ve Tuna el Gabal'dald. Frr 'avunlar mezanru ziyaret etm~tir, 

CUMHURiYET 

Kutba seyahat 
Ka~if Wilkins yeni bir 

tecriibeye giri~iyor 

Ka§t! Wilkins, denizaltt gemisinin 
kaptanile gorii$ii.rken 

Maruf ka§if Sir Hubert Wilkins, yeni 
yaptird!gl «N au til us II» isimli denizalti 
gemisile, bir §imal kutbu seyahatine ha -
mlanmaktadir. Bundan evvel sahib bu
lundugu «N au til us l» denizalt! gemisi, 
gene bir Kutub seyahatinde buzlar ara • 
smda kalm!§tl. 

Hubert Wilkins, beraberinde lie; tay
fa, be§ alim ve kansml gotiirecektir. 
Denizalt! gemisi 25 metro uzunlugunda, 
5 metro geni§liginde ve 540 ton haemin
de olup, buzlann iistiinden veya altmdan 
kaymas1, yahud buz par\alanm b1~ak 
gibi ikiye bi~mesi ic;in hususl C<elikten iic; 
tane b1~akla tec;hiz edilmi§tir. 

Gemi, be§ giin su altmda durabilecek 
tarzda yapilm1~ ve suyun yi.iziine C<Jkar
ken bir buz tabakasma tesadiif ettigi tak· 
dirde, ~lik ~aklann harekete g~mesi 
tem1n edilmi~tir. Buz tabakasJ c;oif_ kahn 
olursa, geminin list k1smm1 JsJtmaga mah· 
sus olan radyator C<ah§hnlma,.k surehle 
buz eritilecek ve Nautilus II rahat<;a su
yun sathma C<Ikabilecektir. 

Nautilus II, yiiz metro derinlikte yiiz
diigi.i halde su tazyikini hissetmiyecek 
§ekilde in§a olunmu§tur. Geminin mali -
yet fiat! olan takriben ii~ buc;uk milyon 
frangm bir kumt Carnegie enstitiisii tara
fmdan, bir k1smJ da cografya cemiyet • 
Jeri tarafmdan verilmi§tir. 

Nautilus'un, otuz metro geni§ligindc 
bir riiyet sahast temin edecek §ekilde 
ve hususi camoan yapilmi~ sekiz tane 
penceresi vard1r. Bu riiyet sahast, c;ok 
kuvvetli projektorlerle aydmlat!lacaktir. 

Piyano konaeri 
Cenevre Konservatuarmdan mezun 

piyanist Mari .. OSkan yarm ak.§am saat 
18,30 da Saray sinemasmda bir piyano 
konser·i verecektir. 

Programda $open, Brahms, Cemal 
Re~id, Skarlati, PaSkini'den klasik, ro
mantik p~alar varchr. 

Te§ekkiir 
lstanbul Binbirdirekte merhum Yag

hkc;I Bay Hakkmm refilkas1 Bayan Fat
rna Hiisniyenin 25 kanunusanide vefah 
dola)'lsile cenaze merasimine i§tirak ve 
gerek telgrafla beyani taziyet Ifitfunda 
bulunan bilcfunle akraba ve dostlar1 -
m1za muteber gazeteni:~~in vas1tasile be
yani te§ekkiir eder ve sonsuz saygJ.lan
mtZl sunanz. 

Ailesi namma damadlar1: Binba~t mU
tekaidlerinden $evki, ismail Kemal 

Giizelaydm 

TORK SiNEMASINDA ( __ Y_E_NI_ES_E_RL_E_R __ ) 
BETHOVEN'in giizel eseri. 

9ncu SENFONi 
Frans1zca ~aheseri 

Ba:; rollerde : 

Willi BiRGEL ve lil DAGOVER 
ve Berlin Operasmm 250 ki~ilik or
kegtresJ, cazip ve ranh biiviik film 

T ~ HASMETLi VALS 
A~ HENRYv

6
GARAT 

A 

N ~ .Sirley Asi .................. _ 
Bugiin matinelerden itibaren 

A L KAZA R' da 
lstanbulda ilk deta olarak 

2 film birden 
Y eni bir tarzda yap1lan 

'ARKILI kovboy filmi 

KIZIL ~AYIR 
Die Foran taraf1ndan 

'i'ark•h sergiizeffl fllml 

Me,hur agz1 bLiyUk 
Amerikan komlgl 

J. J. 
B 
R 
0 
w 
N 

taraf1ndan 

B 
R 
0 
w 
N 

Hucum Taburu 
2 saat devamh kahkaha 

ve ealence 

Arkitekt 
Bu derginin 70 - 71 inc! saYJlan zengln 

m tinderlca tla ~nkmi~tlr. 
i~inde §<!hircillk mtitehassiSl Dr. Wag -

ner'in istanbul ve civarmm plam, mimar 
Naci Meltemln Hastanelerde hizmet ser -
vislerl, Adnan Sunerin Halkm hava ve ze
hirli gaz hucumlarmdan korunmas1, mi -
mar Kemal Altamn Edirnede Ttirk eser -
leri islml1 yazllarlle Qubuk barajl, izmlr 
fuan, Kti~tik san'atlar sergislne aid yazi 
ve fotograflar, Ak.aym yen! koprti iskelesi, 
mlmar Zeki Sayarm Klra evl ve dunya ml-
mari haberleri ve faallyetlerlnden bahse
dilmektedlr. Alakadarlara ve Beledlyelere 
ta vsiye ederlz. 

Ziraat Gazeteai 
Ziraat Mektebleri Mezunlan cemiyetl 

tarafmdan ayda bir c;akanlmakta olan 
Zlraat gazeteslnin yedlnci Yll onuncu sa
YlSl lntl~ar ettl. Bu say1da l}evket Ra§ld, 
Said Tahslnle Osman Ktikden ve Nadir 
Uysalm mesleki ve kiymetli yaz1lan vardir. 
AlS.kadarlarm nazan dikkatlerinl celbede
rlz. 

Keloglan Masallar1 
TUrk halk b111gislne aid meselelerl kii~uk 

eserler halinde ne~reden Naki Tezel bu de
fa da muhtel1f Kelo~lan masa!lanm bir 
araya toplaYJp blr kltabclk ne~retml§tlr. 

Qocuklul!'umuzda heplmizln seve seve ve 
merakla dinledl~lmlz bu hikayeleri ailele
re tavslye ederlz. Flat1 on kuru§tur. 

Zayi 
Zlraat Bankas1 istanbul ~ubeslnden al -

m~ oldugum 2055 numaral1 ciizdamml 
kaybettlm. Yenislni c;1karacagundan eski -
sinin htikmii yok.tur. 

Clhad Ba~ak 

r Umumi talep iizerine .. 

Sinemas1 

ViCTOR FRANGEN, 
MARCEl CHANTAL 

ve JEAN PiERRE AUMONT'un 
Emsalsiz trmsilleri 

DENiZLER PERiSi 
(La porte du large) 

Siiperfilmioi bir ka~r giin daha 
gostermeke karar vermi~tir. 

Aym zamanda: TiNO ROSSi'nin 
Marinella 

~ayan1 hayret fhmi de beraber 
gosterilecektir. 

Seanslar: Denizler Perisi: 2.30 ve 6.30 da 
Marin ella: 4.30 ve 9.15 de 

•-• 2 biiviik film birden 

Calibl dikkat sesll tenor ve halk1n mahbubu • 

JOSEPH SCHMiDT 
Bu ak§am S A K A R Y A Sinemas1nda 

Bir YzldzzDojugor 
(Ein Stern laellt vom Himmel) 

giizel filminde giizel Viyana ve Napoli 
§arkdarini taganni edecektir. 

~ok, ~ok gUzel bir film 1 ... Cazip ve canh bir mevzu 1 .. 

27 ikincikanun 1937 

( Bu aksamki program ) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla TUrk musikisi - 1250 hava

dis - 13.05 muhtelif plak ne~riyatl - 14 son-
18,30 plakla dl!-ns musikisi - 19,30 konfe -
rans; Doktor Ibrahim Zati - 20 Nezlhe ve 
arkada§lan tarafmdan Tiirk musikisi ve 
halk §arkllar! - 20,30 Ttirk musiki heyetl, 
saat - 21 Orner R1za tarafmdan arabca 
havadls - 21,15 orkestra - 22,10 aJans ve 
borsa haberlerl ve ertesi giiniin program!-
22,30 p!akla sololar, opera ve operet par!(a
lan - 23 son. 

ViYANA: 
18,15 musiki ve §ark1lar - 18,35 keman 

konseri, san'at haberleri - 19,15 kar~1k 
yaym, haberler ve saire - 20,40 ~ankonse
ri - 22,05 musiki - 23,15 haberler, hava -
23,25 dans plaklan - 24,35 son haberler. 

BERLIN; 
18,05 orkestra konserl - 19,05 musikl -

20,05 konu~ma - 20,20 musikili facia - 21,05 
giintin akisleri ve haberler - 21,20 gene 
milletlerin zamam - 21,50 musiki - 22,20 
gramofon - 23,05 haberler, spor ve salre -
23,40 eglencell musiki ve dans havalan. 

BUDAPE§TE: 
18.05 musiki - 19,05 c;ingene orkestras1, 

istirahat esnasmda ~iirler - 20,25 orkes -
tra konseri - 21,05 piyes - 23,05 haberler -
23,25 orkestra konseri - 24,05 fransiZca 
haberler - 24,40 Macar dans plaklan -
1,10 son haberler. 

BUKRE§: 
18,05 gramofon, hava, havadis - 19,15 

musiki tarlhi, diger bir konferans - 21,25 
piyano konseri. konferans - 22,15 ~an kon
seri, haberler, spor ve saire - 22,50 gece 
konseri - 23,50 frans1zca ve almanca ha· 
berler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
21,35 musiki - 21 50 konu§ma - 22,20 

dans orkestras1 - 23,05 musiklll facia -
24,05 haberler, spor, konu§.Illa ve saire .. 
24 ,30 dans orkestras1, haberler ve sa1re -
1 45 gramofon. 
.PARiS [P. T. T.J: 
18,05 konu11ma, eskl §a;kllar - 18,50 kl

raat, gramofon, konu11ma - 20,05 gramo -
fon ve salre - 20,20 ~arkllar, havoois - 21,43 
gramofon - 21,50 §arkilar, konu§ma - 22,35 
skec; - 23,35 oda muslkisl - 24,35 Amerika 
haberleri. hava ve son haberler. 

ROMA: 
20,10 haberler, turizm propagandnsl -

20.25 yabancl dillerde haberler - 21,10 ha
berler, fa§lzm haberler1 ve salre - 21,45 
senfonlk konser - 23,05 komedi: Su lie a
tell - 23,45 dans muslkisl, istirahat esna .. 
smda haberler - 24,35 dans musikls1. 

Siit meselesi hakkmda 
konferans 

Doktor tbrahim Zati bu gece saat ye
di bw;ukta istanbul Radyosunda cmem· 
lekette slit meselesi~ mevzuu iizerinde 
bir konferans verecektir. 

I 
I 

j~ 

Haydar Rifatm 
eserlerinden 

Etriisk V azosu 20 Kr. 1 

!li~in Oltimii 50 :. 

Efendi lie U~ak 40 ~ ,, 
Vikontun 6Himii 30 ~ 

Ii i !klimler 100 ~ 

ilk A~k 100 ~ 

Kiic;iik Hikayeler 100 ~ Iii 
Mevud Toprak 125 ~ I, Stalin 150 ~ 

I Lenin Mezhebi 75 . ~ 
Felsefe 35 ~ .II Tarih Felsefesi 125 ,. !II 
Anarsizm 60 ~q ------

Konyada 
Y eni kiitiibhane sahibi 

M. Naci 
Cumhuriyet gazetesinin ve biitun 
mekteb kitablan, k1rtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridir. 

• Te§ekkiir 

TEHDID MEKTUPLARI Kazaen dii§en bir pencere camile e-
Iinden ag1 surette yaralanan klzlmt, 
fennin en yeni usullerile ve muvaffaki
yetle tedavi eden, memleketimizin 

Ask • ihtiras - Kin - intikam - Kanll • Hareketli ve muthiS sahneler ;7:~e~p;~~t~~~~~u~~n;:p~:m~~~~~:n~ 
Ankara caddesinde, Hiikfunet konagw1 

:::::::::::::::._<~F~r~a:n~s:•~z:c:a:..~s:o!" z::l!ii~)~.::::::::::::: kaq1smda, operatOr Halid Ziya Ko -.. noralpa te~ekkiirlerimi muhterem gaze-
teniz vas1tasile alenen iblag eyliyorum. 

Sermed Muhtar Alus 

r 

VARIN AK!?AM 

MELEK 
SiNEMASINDA 

• GRETA GARBO» nun • LA DAM 0 KAMEL YA » fili
mlndekl partoneri Brodway Melodisl filminin unutulmaz 

y1ld1z1 AMERiKANIN GEN«; VE EN GUZEL ARTiSTi 

ROBERT TAYLOT 
ve 

JANET GAYNOR 
taraf1ndan F rans1zca sozlii olarak yarahlan 

TA$RA KIZI 
Zevk • Nef?e - Gen~lik ve saadet fllml • Nefls blr mevzu. 
BUTUN KADINLAR SEVECEK • ERKEKLER HAVRAN OLACAK. 

GELECEK DUNYA nasd olacak ? .. 
H ayah... Vakayii... ihtiraslan ... istikbal harbi... Y erden gage ... 

100eniySEdmJ ErkeSONRA 
F ranSIZCa sozlii filminde gorecek ve hayrette kalacaksJmZ. 

20 milyona mal olan film... DUnyan1n y1k1lmas1 ve yenlden in,asl ... 
Me,bur romanCI w~ LLS'in biiyiik eseri, buyiik bir film de 

Pek yak1nda S A R A Y sinemas•nd:.....J 

F rans1zca dersleri 
Pratik bir metodla franstzca dersleri 

vermekte olan bir muallim, ta;~rada bu
lunanlar ic;in muhabere ile de tedris 
tatbik etmektedir. Gazetede (F.) rfunu
zuna yaz!lmahdrr. 

SARA Y StNEMASINDA 
HAL K 

OPERETl 
Bu ak11am 

saat 21 de 
Zozo Dalmasm 

i~tirakile 
PtPiCA 

Operet 3 perde 
Yarm ak~am TANDA: HAL/ME 

Uskiidar Hale sinemas1 
JUANiTA 

. . 
t. .... -

CANLI .FILM· 
~ • I " 

• > • 

} ' - ' • / '' • •-; ~·; • > ' '~ .' I 

SiNEMANIN '! SON iCADI 
. -~ ., ,\.~·(·~~~t<j;···· ... · . ' 



27 ikincikanun 1937 CUMHURiYET 

r 
Antakya Bir eroin fabrikas1 

~===T=A=R=i=H=J=• ==~] Biitiin te~hizatile beraber _ meydana ~Ikarddt 
~ 

Yazan : Hatayh Ahmed Faik TUrkmen 
Maltepe Askeri Lisesi Felsefe muallimi 

Sancakta halk dili 
-33-

T abirler ve at a sozleri 
«Ank ( 1 ) altmdan su bagi~hyor>) ya

ni kendisi zahmet c;ekmeden ba~kasma 
ba~kasi n~mma vaidlerde bulunuyor de
lnektir. <;iinkii suyu ankm iistiinden, yani 
kendi bahc;esi sulanmadan evvel bagi~la
lniyor da angm altmdan bagi~hyor. Ken
di bahc;esi suland1ktan ve su kom§unun 
hakki olduktan sonra bedavaya lutiif ya
piyor. 

«Kendisi abah (2) y1 begenn{edi. 
Cuhah (3) da kendisini begenmedi, kiZ 
evde kaldi.» Y almz izdivac hakkmda 
kullamhr. 

<<Arkandan telli marhama m1 yolla • 
dim.» Y ani seni zorla davet mi ettim. 

«Giil asses beni tut yapiyor» yani ken
disini aptalcasma suc;lu gosteriyor. 

«Dan ( 4) eken ku§tan korkmaz.» 
Y ani bir ciir' eti yapan onun neticesi ug
nyacagi giicliikleri de hesaba katar, de
mektir. Bu darbimesel, «minareyi c;alan 
k1hfmi hazular>> m miiteradifidir. 

«Bizim it size balta getirdi mi~» Da
vetsiz gelen yiizsiiz misafirler ic;in kulla
niiiT. Y ani aptalca ve manas1z bir sual 
sormaga, mesela bizim it size balta ge -
tirdimi demege gelmi§. 

«Soziime soz, iki elime koz verdi.» 
Y ani kendisine ihtarda bulundugum za
lnan terbiyeli terbiyeli dinlemeyip, bana 
saygmzca mukabelede bulundu. 

« T epik yakmdan gelir» yani insana fe
nalik akrabalarmdan ve dostlanndan ge
lir. · 

«Bina ta§I her vakit ic;in binaya ko -
nun>. Vak1a buna Anadoluda {bina ta
~~ yerde kalmaz) §eklinde rasgelinmi§se 
de bunun kJYmetli adamlar nas1l elsa na-
2an dikkati eelbeder, gibi bir man'l.SI 
VardiT. Fa kat Hatayda bu ata s<izi.i biraz 
deforme edilmi§tir. 

«Adam adama yiik degil, can govdeye 
rniilk degil» yani bir misafir birka~ giin 
kalmakla bi.iyiik bir ag1rhk yapmt~ ol -

lllaz. 
Halk tiirkiileri ve mciniler! 

Hangt derdtme yanaymt dagca derdim var 
benwn 

Strrtmt sevdaya salan yarla cengim var 
benim 

Aman jelek aCt (13) kattm a§tma 04) 
Turlii tii.rlii hal (15) getirdtn ba$tma 
Dostum gitti dii§man geldi kar§tma 

Yar yittrdim yar yanar aglar gezerim 
Ben yarimi tl (16) koynunda sezerim 

tit; giin oldu ben bu da!Jt a§alt 
Dort gun oldu yar sevdana dii§elt 
Te§rtt eyle btzim hane do11eli 

9tkttca{1tm (17) yii.ksek yiiksek day 
olsun 

indicegim (18) mor siimbiillii. ba(1 olsun 

Maniler: Hatay kadmlan arasmda bil
hassa k1~ geceleri toplanhlarmda s1k s1k 
goriilen bir me§gale vard1r: Manili iskam
bil oyunu. Herkes toplamr, bilhassa gene 
k1zlar c;agmhr, bunlardan her biri bir ka
gida niyet tutar. Bunu miiteak1b bir ma
ni yan§Idir ba§lar. Her soylenen maninin 
arkasmdan masa iizerinde kapah duran 
oyun kag1dlan kiimesinden bir tane ac;t
hr. Bu kag1d hangi k1z tarafmdan evvel~ 
ce niyet tutuJmU§Sa maninin anfaml onun 
bahtm1 ve istikbalini ifade eder. Erkek • 
ten tamamen uzak biiyiitiilen bu §ehir ktz
larmm bu oyun esnasmdaki gizli niyetle~ 
rinin bir ni§anh veya gene bir koca iize
rine oldugunu soylemege liizum yoktur. 
Nitekim Hatay ilinin anonim eseri olan 
bu manilerin mevzuu da sevgi, sadakat ve 
vefasiZhktan ibarettir. Bu manilerden bir 
ka~m1 gore lim: 

<;agzrdtm gaydanbert 
On iki aydanbert 
Ben sent sever idim 
Btldtr (19) bayramdanbert 

Baht;ede ye§il direk 
Suyu nere donderek (20) 

Bir milnasib adam yok 
Yare selam gonderek (21) 

Karantilfm ez benf 
Altm tasta sii.z ben~ 
Sen kalem ol ben divit 
Al gogsii.ne yaz beni 

Lahuri $al beldedir 
ikt ucu yerdedir 
Cennetten huri (}tksa 
Gene gonliim sendedir 

Karanfilim ek bent 

Emniyet ve muhafaza memurlan ta· 
rafmdan diin istanbul eihetinde asri tee
hizatile · beraber bir eroin imalathanesi 
ke§fedilmi§tir. imalathane sahiblerinin 
\'erdikleri ifade iizerine istanbulun muh
telif mahallerinde piyasaya perakende 
suretile sati!makta olan eroinlerin mem
bai bu fabrika oldugu anla§IImi~l!r. Suc;
lularm isimleri §imdilik tahkikatl i~kal 
etmemek ic;in gizli tutulmaktadir. 

Bu imalathanede heniiz ya~ bir halde 
morfin ve miihim miktarda eroin bulun
mu~tur. -------
Bir ecnebi firma §ehrin ~op 

i§ini tanzim etmek istiyor 
istanbulun c;Op i§lerini tanzim etmek 

iizere bir ecnebi firmas1 Belediyeye 
muracaat etmi§tir. Merkezi Viyanada 
bulunan ve J. Oksener et A. G. Com -
panie ismini ta§lyan bu firma, Beledi -
yeye yaptlgt teklifte 1936 senesinde is. 
vi~re §ehirlerindeki ~op i§ini muvaffa
kiyetle ba§ard1gm1 beyan etmektedir. 
Ayni zamanda uzun vadeli taksitlerle 
s1hhi ~op kamyonlan da getirtebilece ~ 
gini ve ~ehrin c;op derdini tamamile or
tadan kald1racagrm vadeden J. Oksener 
;~irketinin bu teklifi alakadarlarca tet -
kik edilmektedir. 

M1s1r posta kongresi 
Balkan Antantma dahil devlet mu -

rahhaslarmm i§tirakile dun Ticaret o
dasmda, 1938 beynelmilel Kahire pas
ta ve telgraf kongresine Balkan mem
leketlerinin de dahil olmas1 hususunda 
bir toplantl yapilmi§hr. istanbul Posta 
ve Telgraf miidiirii Mazharm da i§tirak 
ettigi bu toplanttda, Berndeki beynel -
milel Tele - Communication biirosuna 
1 §Ubat 1937 ye kadar bilidirilmek ii -
zere ihzari baz1 kararlar verilmi§tir. 

Dii.nya giizel ii.stii.ne 
Ydr giizeltm giizeztm 
Oynar bentm gilzeltm 

Harmana koydum sapt 
At;tlmaz demtr kapt 
Gel sarzlaltm yataltm 
Altctm (28) seni zati (29) 

iizii.m ektim bagtn.a 
9tkttm karanjil da{jtna 
Yedi ktz kurban olsun 
Ediginin (30) ba{jtn.a 

Hatayda soylenen halk tUrkiilerinin bir 
k1sm1 Anadolu folklor eserlerinden olup 
ag1zdan agza dola§arak buralara kadar 
gelmi§tir. 

Al sakona (22) dik bent 
Sanden b~ka yar sevsem 
Kur§unlara dtk (28) bent 

(1) Yukarida Hatay halk vokaboler!nde 
zlkrettiglmiz v~hile biiyiik sudan ayrllm1~ 
kiiQ ilk su cetveli. 

_._""""""'"1 (2) Aba. koylii ve ha.lk srmfmdan er'fek-

F akat topladiglmtz halk tiirkiilerinden 
bir ktsmt ise Hatay halkmm anonim ese
ridir. ~iinkii tiirkiilerin kullamlan dilde 
Hataym ~ive hususiyetlerini ve bu mevzu
lann tasy_irinde Hatay ilinin ic;timai hu
~usiyetlerini goriiyoruz. Nihayet bu tiir
ki.iler ve manilerde Hataym tabii giizel~ 
liklerinin ve hususiyetlerinin tasvirlerine 
de rasgeliyoruz. 

Bir sahneak tiirkiisiinden: 
l{ara bulut gibi neye pusuksun (5) 

Tanrz seldmmt benden kesiksin (6) 
Ben de btltyom (7) bir so:lii.me kii.sii.k

siin \8) 

l{ilsme dilber kilsme gonlilm 11ad eyle 
Keyfim misin sallamnm ta boyle 

E$meler (9) e§tirdim gelip t~medin 
l{opriiler yapttrdtm gelip ge~medin 
!iok emek sartettim belik kot;madm 

Kilsme melil meltl gonlilm 11ad eyle 
Keyftm misin sallantnm ta bOyle 

Muhtel1f tiirkiilerden ahnml§ parc;a
lar: 
Yarzn ziilfleri sart saz gibi 
Yarzm uykudan uyanm~ top nerkts gl

bi l10J 

"Ne yaman kar yagm~ yolun ilstilne 
IVeJttzer ba(1Zanm~ morun ilstilne 

Duvarda elek molur (11) 
il oglu (12) melek molur 
Ktr kaptyt gel gir it;eri 
Kaptdan dtlek molur 

§u dagda gok mazuar 
Gonlii.m sent arzular 
Her gonlilme dii$tii.Tc(}e 
Kemiklerim stztlar 

Karantil ibrim tbrtm 
Kalmadt benim sabrtm 
gift memen arasmda 
E§ilsin (24) benim kabrim 

Anadolu folklor mahsullerinden Ha
taya yaytlmi§ clan manilerden bazilan, 
Hatayhlar tarafmdan tadilata ugrat!l -
mi§, baz1lan da bir nusratna ba§ka bir 
mtsra ilave edilmek suretile almmi~tlr. 
Bunlann her birinden bir misal verelim: 

A daglar sana da{jlar 
Giin vurmu$ sana daiJlar 
Leyla ziilfii.n dagttma 
Gorende (25) mecnun aiJlar 

Giilii. .;ok bii.lbulii. yok 
Ytktlstn bOyle baiJZar 
Y aztk ol gill yiizlii. yare 
Hercaiye bel ba(1lar. 

Ka$larm yaya benzer 
Gozlertn aya benzer (26) 

Sentn bana ydr olman 
9iiriik btnaya benzer_ 

Koylerde ise k1zlar §ehir ktzlan gibi 
kapah biiyiiti.ilmediginden harman yerle
rinde koy genclerile birlikte elele vererek 
s1c;rarlar ki bu milli dansa tepki denir. 
T epki esnasmda hep bir ag1zdan mani 
bic;iminde tiirkiiler soylenir. Bunlardan 
baziianm gorelim: 

Yaprak gazel (27) ilstiine 

Cumhurlyetin l~timat roman•: 103- Yazan7Hilml Zlya 
Neden beni vak'alann elinde oyun

~ak gibi b1rakti? Hakikaten· sevmi~ olsay~ 
1 ... 

b Cernal, buna cevab olacak hie; bir§ey 
k lllatnadigi ic;in susuyordu. Hisarlann 

enarmdan denize dogru indiler. Deniz 
ke &tine§, bu siikiinun zevkini tattlracak 
k adar latifti. Bogazdan ge~en beyaz yel
~nliler, biiyiik ~ilebler buradan, eglen-
~~k ic;in serpilmi§ oyuncaklar gibi gorii
~llYordu. Her§ey insam ag1r ve dramik-
en l.izakla§tmyordu. Cerna! ona cevab 

Verecek fusah buldu: 

O- 1-Iain zannediyorsan yamhyorsun! 
d s~ece; gene k1z, hatta iyi bir k1z ~ 
dir. ne melek, ne de §eytandir. Eski ~ 

elnd rnelek farzettigin ic;in nekadar ya -
nt Insa . d' d . k d • ~~m 1 e 1hanet beklemekle o 

a ar hata ediyorsun. 
0 .. 

d ~~n Cemalden ne§esiz aynldJ. On-
an, I<;Indek' .. h l . . . 

vetli, <;ok 1 ~up. e ~n ~1hp atae~k. kuv-

d b k 
kuvveth btr soz bekled1g1 hal-

e u lsa v h k' 'f e a 1mane 1 ade fevkalade 

camm sikmt§h. Haftalard1r hummah bir 
faaliyet ic;ine dalarak avunmu§ oldugunu 
zannetmekle nekadar yamldigmi ~imdi 
anhyordu. Art1k F eriha Fikretin yiiksek 
sosyetesi de ona zevk vermiyordu. Oraya 
sanki bir doktora ba§vurur gibi kendini 
zorhyarak gidiyor, onunla ba§ba§a kal • 
d1g1 zaman duydugu ate§li hazlann tat
mininden pek az sonra utanca benzer 
garib bir nedametle dondiigiinii goriiyor
du. Birlikte gec;:irdigi saatlerin ta§km fre
nezisini omriinde hi<;bir kadmdan duy • 
mu§ olmadigl halde, gene onlann, iize -
rinde hic;bir iz buakmadan gec;mesine 

mani olamiyordu. 

Bu cesur kadmm miinasebetleri hak

kmda etrafta ne dii~iineceklerini hie;: te 

hesaba katm1yordu. Ciinkii onunla Bey

oglunda, Bogazda, Adalarda dola§tlgi 

nadir degildi. F akat biitiin bu <<a~Ikane» 

gezintiler, ona istedigi §eyi vermekten 

uzakti. 

Ierin glydig"i ceket. 
(3) Quha e§raftan ve zengln erkelderln 

glylCllgi kuma§. 
(4) Munr dans1 olma}'lp ku~larm c;ok ii

§ii~tiigii beyaz dartdtr ki Hatayda c;ok eki
llr. Hatta bunun ic;in «Ya ar1dan, ya darl· 
dan» darbtmeseli de Hatayda c;ok soyle
nir. Yani insan ya. andan, ya dandan zen· 
gin olurmu~?. 

(5) Pusuksun • Pusmu§un, pu§ffiu~un. 

(6) Kesi.ksin - Kesml~ln. (7) Biliyon - Bili
yorum. (8) Kiisiiksiin - Kii.smfujiin. (9} E§
me - Bostan kuyusu veya memba. (10) Ha
tay daglarmda mebzulen yetl~n nerklsin 
kullami1r. (11) Molur - m1 olur. (12) ii og
lu - Halk ekspresyonu olarak seven gene 
bir cinsi olup bu te~bih halk arasmda da!ma 
erkek demektir. (13) Agl - Zehir. (14) N?-
Bulgur plaVl ve suretl umumiyede yemek. 
(15) Tiirlii tiirlii hal - Halk ekspresyonu 
olarak, felaket. (16) il - Rakib. (17) Qlk
tteaglm - Qikt1g1m yer. (18) in'Ciiceg!m -
indigim yer. {19) B1Id1r - Ge~en sene. (20) 

Donderek - Dondiirelim. (:?.1) Gonderek -
Gonderelim: Bundan evvelki neslln k1zlan 
yaz1 bilmed!kleri !~in n1~anhlarma seiam 
gondermek i~ln itimada Iay1k adam arar
Iardl. (22) Sako - Erkegin giydlgl ceket. (23) 
Kur~urna dikmek - Kur~una dizmek. (24) 
Mezar hakkmda kazmak yerlne Hatayda 
esmek flli kullamhr. (25) Oorende - Gor -
diigii zaman demektir. i11te bu s<iz yalniZ 
Hatayda, bir de ~?ark Anadolusunun Irak 
hududuna yakm yerlerde kullamhr. FUzu
Iinin §iirlerinde bu soze rasgellnir. (26) 
Bal?tan lki m1sra Anadoluda kullamlir. 3 
iincii ve 4 iincii rmsralar Hatayda llave o
lunmu§tur. (27) Gazel - Sonbaharda sa
ranp dii$en yaprak. (28) Allc1m - Alaca. -
g1m. (29) Zati - Zaten. (30) Edik - Ha -
taylCla koylillerln giydigi bir nevi ~ar1k. 

Dogrusunu soylemeli, hu kadm haki
katen giizeldi. Kendi s1mfma· mahsus in
celikleri ve zarafetile, genclerin pervane 
gibi etrafmda dola§masma sebeb oluyor
du. «Yiiksek sosyete>> de s1k s1k raslanan 
tiplere benzemiyen kibar tavulan bu ol
c;i.isiiz hareketlerini ortmege kafi geliyor· 
du. Alakas1 olanlann zafmdan istifade 
etmek istedigi zaman bile bunu hi<;bir fe· 
dakarhk yapmadan, idareye muvaffak 
oluyordu. Bu yiizden, olduk~a miisama
hah goriinmesine ragmen pek giic; fet • 
hedilen bir kap1 oldugu soylenirdi. Gene 
bu yiizden degil mi ki, onlardan ~ogu 
Demirin bu kadar k1sa zamanda elde et
tigi dostlugu k1skanarak, F eriha Fikrete 
daha <;ok yakla~tyordu. 

Demir, bu mevkii kazanmak ic;in goze 
goriiniir hi<;bir §ey yapmi§ degildi. Ilk 
zamanlar !(ok heyecandayd1. Gittik((e 
sakinle~iyor, fakat ona kar~I daima hiir

metli taVIrlanm unutmuyordu: Bu ate~li 

kadmm yanmdan gelip gec;mek bile gene 

adamda yenilmez arzular uyandumaga 

kafi oldugu halde, saatlerce kar~1 kar~1ya 

kald1gi zamanlar gitgide yiikselen arzu

lanm dizgine almasm1, tevkif edilmi§ ih

tirasi gozlerinde okunan c;ok nazik ve 

4500 kilometre uzaktan 
radyo ile miilikat! 

Ankara Holanda sefaretinde tertib edilen samimi 
toplanbda, Felemenk ticaret heyeti radyoda Ho
landadaki refikalarile eglenceli sohbetler yaptdar 

Holanda selaretindeki 
Ce~en pazar gecesi, Ankarada Ho -

land a sefaretindeki toplantrda, T iirkiye
H olO.nda dostlugu, ~ok samimi bir hava 
i1)nde tebariiz ettirilmi§lir. H olO.nda dev
let biirosunun Filips radyo stiidyosunda 
tcrtib ettigi bu hususi emisyonu, Anka -
ra muhabirimiz, ayni ak§am telefonla ga
zetemize bildirmi§ti. T oplantrmn bir hu
susiyeti de, bir miiddettenberi memle -
ketimizde bulunan H olO.nda ticaret he -
yeti azasmm, radyo vasrtasile, refikalarile 
gorii§meleri olmu§lur. 4,500 kilometro 
mesafe iizerinden yaprlan bu miilakata 
dair tafsilatc, Ankaradaki arkada§rmrz 
brze ~u mektubla bildiri.!Jor: 

Bir hayli muziblikten sonra, Holan -
dah spiker, sabuSIZhkla beklenen §U ha
beri verdi: 

«- Refikalanmz, §imdi sttiidyomuza 
gelerek, sizlere bazl §eyler soyliyecek -
lerdir !» 

.5u heyecanh intizar amnda, pek u
mulmlyan, hatta biraz da i.iziicii bir iti
zar, bir dakika evvelki miijdenin biitiin 
sevincini yiizlerden sildi: 

Heyet reisi M. V anklefens'in zevcesi, 
rahats1zca oldugundan, biitlin arzusuna 
ve i§tiyakma ragmen, maalesef koeasile 
gori.i§emiyecektir. Profesor Bruntz'un 
refikasi, adresinde bulunamami§, k1§ spor
lan i<;in Holandadan !svic;reye gittigi an
la§IImi§tlr. M. Gepen'in refikasma gelin
ce, sadece «kocasma ooyliyecek bir §eyi 
olmadigi» cevabm1 vermi§, diger birinin 
zevcesi de gormege hamlandlgl bir filmi 
ka~trmak niyetinde olmadigml soylemek
le iktifa etmi§tir. 

Spiker, bu haberlerin de hirer latife
den ibaret oldugunu bildirmekte gecik
medi: 

«- hte hirer hirer merdivenleri ~j -
kiyorlar, §imdi sozlerini hiteceksiniz. 
Metin olunuz I» 

Zeveeler, merdivenleri, o kadar a
cele tirmamyorlard1 ki, ayak sesleri ta 
Ankaradan i§itiliyordu. Stiidyonun or -
kestras1, bu heyecanh ad1mlara uyan bir 
tempo ile, fokstrot c;alm1ya ba~lad1. F o
kstrotu, vals, valsi tango, tangoyu da 
Iatif bir §arkt takib etti. 

Meger, spiker, bu sefer de, bir ha§ka 
muziblik yaparak, Holandah heyet aza· 
sma, Amrant Playn' deki harm geee §ar
blanm dinletiyormu§! (Bu §ark1lann 
misafirlerimiz iizerinde nazan dikkati 
calib · hic;bir alaka uyandmnad1klanm 
ne§re mezunuz) nihayet, kar§1hkh bir 
hayli intizardan sonra zevceler, hirer hi
rer mikrofonun ba§Ina gec;tiler; Holan -
dah ticaret heyeti azas1 da, refikalan ta
rafmdan vaki clan onemli hitabeleri aya· 

hiirmetli bir tarzda ana yakla§masim bil
digi ic;in, giinden giine goziinde daha en
teresan, daha k1ymetli olmaga ba§lami~, 
ve nihayet bu fethedilmesi imkans1z go ~ 
ri.ilen kadm kendiliginden teslim olmu§ -
tu. 

Bununla beraber, o ne Azminin reka
betine, ne genclerin hasedine bakarak bu 
nadir suesesten alacagi ogi.inme hissesini 
farkediyordu. Onunla hakikaten sevi~ ~ 
mekte oldugunun bile farkmda degildi. 
Miinasebetlerinin en hararetli devresinde 
bir giin yolda !(igneyip gec;ecek kadar 
kotii bir muameleye ugrasa, en kiic;iik bir 
keder duymadan aynlaeagma kanidi. A
eaba yapabileeek mi? Y oksa kendini 
kuvvetli mi gormek istiyordu bilinemez! 
$u kadar var ki bir miiddet ziyaretlerin
de nezaketinin gitgide daha cali hale 
geldigini kadm da hissetmege ba§lami~h. 

1Ik zamanlar ona kar~I alakasi, ihti
mal, etrafmdaki rakiblerin hmm1 artu -

mak ic;in dogmu~ olsa bile, ~imdi arhk 

hakikaten bir zaf duydugunu kendi ken

dine itirafa meebur oluyordu. Zaten 

boyle olmasa bile, miinasebetleri bu ka ~ 

dar ilerledikten sonra birdenbire aynl -

toplantrda bulunanlar 
ga kalk1p, kollanm kavu§turarak, biiyiik 
bir sayg1 ic;inde ve can kulagile dinle -
diler. 

Bu hitabelerde, evlerin, ~ocuklarm va
ziyetleri hakkmda havadisler verildi, haf
tada yalmz iki mektubun az oldugundan 
§ikayetler edildi, yemek i~mek hususun
da s1hhi vesayada bulunuldu, latifeler 
edildi. Holandah bayanlar, Atatiirkii -
miiz ve Tiirkiyemiz hakkmda giizel soz
ler soylemegi de unutmadtlar. 

1c;lerinden biri, tekrar mikrofonun ba
§lna gelerek, zevcine bir §arki okuyaca -
gin! bildirdi ve «seni nekadar ozledim, 
senin kadar giizel gormedim» diye ba§ -
hyan §arktyi pek giizel teganni etti. 

Muhaverelerin bu k1smmda, vecdi -
c;inde clan misafirlerimizi radyo maki -
nesile ha§ba§a b1rakmayr daha muvaftk 
bularak, kendilerine ve bizleri cidden 
biiyiik bir nezaketle kabul eden Holanda 
sefiri Baron Hariksma cenablan ile se -
fireye ve sefaret ba~katibi Kont do Ho~
piye'ye te§ekki.ir ve veda ettik. Bu mada, 
Holandah ticaret heyeti azas1, radyodan 
gelen sesleri biiyiik bir mutavaatla din -
lemege devam etmekte idiler. Yanlannda 
bulunan lkttsad Vekaleti miiste~an Fa· 
ik Kurdoglunun bu sesleri, gizlice, plaga 
aldirma}'l dii§iindiigii de anla~1hyordu: 

Ticaret miizakerelerinin c;etinle~tigi 
anlarda, sayin heyet azasma dinletiver -
mek i~in! 

Mekki Said ESEN 
Miizakereler clevam ediyor 

Ankara 26 (Telefonla) - Holanda 
heyetile miizakerelere bugiin de lkttsad 
Vekaletinde devam edildi. 

Diikkanlarda temizlik 
Bakkal, fmn, berber ve saire gibi g'l

da satan ve yahut halkla slhhi nokta -
lardan temasta bulunan diikkanlardaki 
usta ve ~1raklarm iist ve ba~larmm pis 
ve ytrtlk olmamaSI, bu kabil kimselerin 
halkla temaslan s1rasmda daima temiz 
bulunmalan ic;in Belediyece yeni · ted -
birler almmt~ ve alakadarlara tebligat 
yapllml§tlr. Biitiin esnaf daimi bir kon
trola tabi tutulacak, aksine hareket e
denler ceza goreceklerdir. -···-<;etmede bir kuliib a~dd1 

<;e§me (Hususi) - Kazam1z merke -
zinde her sahada c;ah§lllak iizere c;an -
kaya adh bir kuliib ac;1lrni~t1r. !dare 
heyetini sec;en kuliib derhal faaliyete 
g~mi~ ve ilk olarak bir akuma kursu 
ac;m1~tlr. Kursa, ekseriyeti go<;menler
den olmak iizere, §imdiden elli yurd -
da§ devam etmektedir. Kuliibiin tern -
sil kolu da giizel bir piyes sec;erek pro
valanna ba~lamt~hr. 

gmt o da pekala tahmin edi'(ordu. 
En tuhaf ciheti, biitiin bu kortej ara

smda F eriha Fikretin bir de ni§anhsmm 
bulunmasiydi. Bu, oldukc;a zengin, veya 
boyle goriinmeden zevk alan sevimli bir 
c;oeuktu. Evlenecegi k1z1n etrafmdaki bu 
kibar gender halesini bir nevi gurur ve
silesi addetmi§ elsa bile, miinasebetleri 
giin ge~tikc;e biitiin muhite yay1lmakta 
clan Demire ne gozle baktigJOl anlamak 
kabil olam1yordu. Gene ni~anh miihen -
dis, mimar veya bu neviden bir meslek 
sahibi diye tamldtgl ic;in aile muhitinde 
biiyiik bir sempati kazanmi§ti. Kap1da 
daima pml pml bir Reno otomobili du
rur, ve bu araba ni§anhlarm ba~ba§a kal
masma hizmet etmeden ziyade, gene ka
dmm hie; eksilmiyen misafirlerini gezdir
mek vazifesini goriirdii. Onun ic;in «gli -
niin birinde duy_~rsa k1yamet kopacak» 

diyenler oldugu gibi, «delikanh farkm -

da! Fa kat kiZI kac;1rmamak i<;in boyle 

yapiyor» diye dii~iinenler de vard1. Ona 

en yakm olanlar bile bu tahminlerden 

hangisinin daha dogru oldugunu kestire -

miyordu. Y a o hakikaten harikulade bir 

itidalle hislerini saklamasm1 biliyor, ya-

mamn nekadar mi.i§kiil vaziyete sokaea ~ hud da bu nevi miinasebetlere kar§I hu-
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Kelime davalar1 

T arihe gec;en kelime davalan, 
hele §arkta, pek c;oktur. Arab 
nahvirun Arab olmJYan alimler 

elile tesbit olundugu y1llarda ve Abbas 
ogullan saraymda kelime iizerinde yap1-' 
Ian miinaka§alar sahife degil eildler dol· 
durur. Oc;i.ineii Halife Osmamn oliimile 
neticelenen isyana da iki tiirlii okunmas1 
kabil olan bir kelime sebeb olmu§tu. 
Me§hur Kamus sahibi, arabcaYl en iyi hi
len bir kimse oldugu halde ters soyledigi 
bir kelime yi.iziinden zevcesini kaybetmi§ 
ve Yemen c;ollerinde dul kalmi§ti. 

Osmanhlar devrinde kelime davas1, si
yaset sahnesine de intikal etmi§ti, Zidva
toruk muahedesile Avusturya imparator
lanna «siz» diye hitab edilmek kararla§· 
t1g1 halde elc;ilerden yi.iz bulam1yan Ba
bJa!i terciimanlah, saray mi.ineccimleri 
fermanlara, mektublara gene «sen» keli
mesini soku§tururlar ve Viyana saraym1 
hem tela§a, hem masrafa sokarlard1. 
Ahmed Mithatla Semsettin Sami arasm
daki «hangi - kangi» davas1 tam alt1 ay 
siirmii§ ve hakkm hangi tarafta oldugu 
anla§Jlmadan kapanmi§tl. 

F akat ben §arkta ve garbda tekevviin 
edip te tarihe g~en ve benim bile hafi
zamda yer alan i.inlii kelime davalann· 
dan degil, heniiz diin kulagima <;alan bir 

kelime miinaka§asmdag, bahsetmek istiyo
rum. Bu mi.inaka§a ile ilgilenmeme sebeb 
birkac; ki§iye dakikalarca <;ene c;aldtran 
kelimenin tarihi olu§udur. 

Dava §Udur: Eski hastanelerin yamn· 
da ekseriya hirer tabhane bulunur. Sii· 
leymaniyede de asri zaruretler icab1 ola
rak ba§ka hayiTh i§lerde kullamlan veya 
kullamlmas1 tasavvur olunan bir tabhane 
vardu. o~ dort arkada§ gec;enlerde bu 
tabhaneden bahsederlerken biri, ic;lerffi. 
den en bilgin olamna sorar ... 

- Tabhane ne demektir? 

0, dii§iinmeden eevab verir: 

- Mutfak demektir. Tabh ile bane
den, biri arabi ve biri farisi iki kelimeden 
yap1lma bir isim. 

Soran: «T e§ekkiir ederim» diyip su
sarken hie; te bilgin goriinmiyen bir arka· 
da§lan soze kar1§1f: 

- T abhanenin mutfakla alakas1 ol
masa gerek. <;iinki.i tabhaneler daima 
hastanelerin yamnda buluur. Bu vaziye
tin delaletile anla§Ihyor ki tabhane <<ne
kahethane» demektir. T abiitevan demi• 
yor muyuz. l§te bu tabirdeki tab ahnmi§, 
hane ile birle~tirilmi§ ve tabhane denil
ffil§. 

Bilgin goriinmiyen adam1n bulu§u ve 
izah edi~i. ~iiphe yok ki, dogrudur. (:iin· 
kii biitiin eski vakfiyelerde «tabhane»' 

lerin ne oldugu sarahatle gosterilmi§tir 
ve hastaneden tabhaneye nakledilmiyen
lere iyi bakllmas1 tavsiye olunmu§tur. 

Fa kat bilgin tamlan dost, otekinin hakli 
c;rkmasma tahammi.il edemiyor, yiiziinii 
ek§itiyor: 

- Z1rva, diyor, tevil gotiirmez. Sen 

ztrvahyorsun arkada !.. 
Ben tabhanenin nekahethane oldugu• 

nu soyliyen kimsenin hakh oldugunu ka· 

bul etmekle beraber berikinin de son so

ziinii tabii buldum. Ciinkii bizde kelime 

davalan, bOyle ba~lar ve .... boyle biter! ... 

M. TURHAN TAN 
H: 
izmltte Miinir Giineriye: 
A:dtnl o~renmek istedl~lniz plyesi ben de 

okumu§ degllim. ic;lnden sec;t1~1n1z par~aya 
gore giizel blr eser oldugu anla§lllyor. Ar~~ 
trracagun, bulursam hem oku!l'um, hem s1• 

. ze haber ver1r1m. M. T. T. 

dudsuz bir mi.isamaha gosteriyordu. F a• 
kat herhalde hi<;bir §CY bilmemi§ oldugu• 
nu farzetmege imkan yoktu. <;iinkii, kac; 
kere ni§anhsmm odasma <;~kligi zaman 
onlan yalmz konU§urken gormii§, ve bir 
salon nezaketile kaplYJ vurmay1 ihmal 
etmiyecek derecede vaziyeti kurtarmada 
dikkatli oldugunu gostermi§ti. 

Demir, onun kayidsiz taviTian ve ba
zan ihtiyatSIZhkla kac;mlm1~ gibi gorii .
nen yan saf yan mi.istehzi bala§lanndan 
korkuyor. «Bu kendi s1mfmm adam1l 
Mutlaka bana bir oyun oymyaeak» diye 

dii~iiniiyordu. Hele son giinlerde artik 
bir nevi vazife halini almi§ olan bu mec
burl ziyaretlerden donii§iinde biiyiik bir 
bezginlik, can s1kmtisi duymadayd1. 

Avunmak istedigi halde, ic;indeki bo~
lugun tehlikeli bir ~ekilde biiyiidiigi.inii 
farkediyordu: Bu kadmm yamnda bu .. 
lunmak veya bulunmamak art!k onun j. 

c;in miisavi idi. Ba~kalanna sihirli bir ki

V!lcim gibi gelen gozleri, ona §imdi I§lk 

vermiyen iki ye§il cam gibi gorunuyor. 

Bununla beraber ic;inde ho§alan, sonen 

bir~ey oldugunu belli etmemek i~in ace

mi bir aktor kadar yoruluyordu. 
[Arka.!t varl 



27 ikincikanun 1937 
CUMHURiYET 

Y akdacak kitab Ankarada bir ask 
' 

'' 
AGADiR HAD:SESiNiN MAHiYETi 

Maalesef Almanyay1 
unutmak hatasiiJLI 
il tikib etmi§tik l , 

Miiddeiumumiligin nazart 

Bir gene talebe sevgilisini dikkatini celbediyoruz 

I d k d• • d k Cer;enlerde Yucel mecmuasrmn «Za-

faciasi oldu 

yara a 1, en lSI e a- ferden Sonra» isimli hikayesinin yakrla-

1911 de Almanya ile Fransa arastnda barb ~1k., 
mas1na ramak kalmts olan tarihi vak'a • 

nastl ba~ladt, nastl bitti? 

Yazan: Eski Franstz Ba§vekili Joseph Caillaux 

Alman lmparatoru Vilhelm 1905 te Fasta Tancaya girerken 
(lspanya dahili harbi devam eder ve giltereyi, Afrikamn garbmda guya ikti • 

Ceneral Franco'ya Almanya ve ltalya- sab etmi§ olmak iddiasmda bulundugu 
nm yardrm ettikleri • mukabil taratlar • haklara mukabil, Birinci Napoleon tara
ca • soylenir dururkcn ge(Jen haftalarJu fmdan Mtmda kazamlan hakiki hakla
ortaya ycni bir h{zdise r;rktr. Fransada, nmiZl vererek, tatmin etmek mecburiyeti 
lspanyol Fasrna, muntazam Alman krt- hast! oldu. 
alan ihrac edildigi vc bunlarrn Alman Maalesef, Almanyayt, tecahul etmek 
donanmasr himaycsindc miistahkcm meL· hatasmt degilse bile ihtiyatstzhgmt irti • 
kilerc ucrle§iP vaziyete hakim oldugu kab ettik; hatta Bi.iyi.ik Britanya ile yap· 
i§ae edildi. Paris kadar Londrada Ja he· tlgtmiZ anla~mayi bile kendisine haber 
yccan uyandrran bu haber; J 905 ~ I 9! I vermedik. Oyle ki, Berlinde ftrtma bu -
F as meselelerini vc bilhassa sabrk Kav- lutlan birikmege ba§ladi. 
ser V ilhclmin T anca ziyaretilc ! 9! I de Berlin, F ranstz • ingiliz anla§masm • 
tahaddus eden Agadir vak'asrnr da ha- dan mutevellid muahedenin «Almanya
trralarda canlandzrmr§lr. ya miiteveccih hi: darbe oldugu, bu iki 

Bilaharc bu havadislerin asrlsrz olduk- devletin, Alman lmparatorlugunu haber
lan anla~rldr vc mescle unutuldu. An • dar bile etmeden geni~ ve miihim bir mi.is
cak ismi bilvcsilc srk srk ge<;cn bu Agadir temleke topragma tasarruf etmek suretile, 
hadiscsi, bugiinku Turk efkG.rr umumi - o imparatorlugun cihan§i.imul niifuz ve 
Ycsince biraz miiphem kalmr~ oldugun • haysiyetine, miihim bir darbe vurduk • 
dan esbak Fra..nsrz Ba~vckillcrindcn ma- Ian» kanaati hastl oldu. 

zaen vurularak oldii cak bir kitab mahiyetinde oldugunu 
yazmr§llk. M ecmuanrn bu · yazzmzza 

Ankara 26 (Telefonla) - Ankara 
Ziraat Enstitiisii baytar ktsm1 talebele -
rinden bir gene Vekaletlerden birinde t;a· 
h§an bir daktiloyu vurduktan sonra ken
disi de olmii§tiir. Yak' amn tafsilatmt bil
diriyorum: 

Athsporun arka tarafmdan siivari ka
rakolu civarmda bir olii ve bir yaralmm 
yatmakta oldugu haberi lizerine Ankara 
Ernniyet Miidiir muavini Beh<;.et bizzat 
giderek tahkikata ba§lamt§tlr. Bir dairede 
daktilo Bedriye oldugu anla~tlan yarah 
derhal hastaneye nakledilmi§tir. Biraz 
ileride yatmakta olan cesedin yakasmda 
da 537 numaray1 ta§tdtgt goriilmi.i§ ve 
kendisinin Baytar mektebi talebesinden 
329 dogumlu Manisah Hiiseyin oglu A
li Goner oldugu anla§tlmt~tlr. 

Ali Goner ogleiizeri klZln t;ah§t!gt cla
ire amirine telefon ederek demi§tir ki: 

«- Eni§tesiyim, kendisini bekliyo -
rum.» 

Bedriye kendisini hakikaten eni~tesinin 
<;.agtrmakta olduguna zahib olarak §ap
ka ve eldivenlerini almadan soylenen ye
re gitmi~ ve bu gencle kar§tla§mi§hr. 

Ali Goner «Bu oyunu ben yaphm. 
Sana soyliyeceklerim var» demi§tir. Bu 
mada gencin elinde gazeteye sanh bir 
paket bulunmakta idi. Her ikisi de bir • 
likte Akkopri.i yolunu takib etmi~ler, ora
dan karakolun oniinden sola dogru sap
mt~lar, tenha bir yere geldikleri zaman 
aralannda bir bogu§ma olmu~tur. Bedri
yenin kendisini hayli miidafaa ettigi anla
~llmt~hr. T alebenin bu mi.icadele strasm
da diigrneleri kopmJl~ ve kaputunun ar
kast yJrhlmr§hr. 

Bu miinaka§alar strasmda Ali Goner 
paketin i~indeki tabancay1 t;Ikarml~ ve 
derhal tetigi ~ekmi§tir. T oplu tabancanm 
7 goziinden 4 ii bo§ oldugundan ii<; t;e
ki§te de tetik bo~ goze raslamt§, ktz da 
ka<;.maga te§ebbi.is etmi§tir. F akat mu • 
vaffak olamtyacagmi anlaymca taban • 
cay1 Alinin elinden almak istemi§ ve pat
hyan ilk kur~un elini stytrmi§hr. ikinci 
kur§un da yi.izi.ine gelmi§ ve Bedriyeyi 
agtr surette yaralamt~hr. 

Bundan sonraki kur~un, bu bogu§ma 
esnasmda Alinin kendisine raslami§ ve 
gene talebe olmii§tiir. Alinin daktilo 
Bedriyeyi oldiirmek maksadile hareket 
ettigi tamamen anla§tlmt§hr. 

Biri arkada§ma, digeri de karde§ile 
iiveybabasma hitaben evvelden hazuh • 
yarak buakmt§ oldugu mektublar bu 
maksadm1 gostermektedir. 

giinderdigi cevabr yaztyoruz: 
OUiffihurlyet gazetesi Yazt i§leri 

Mudtirlti~tine 

Gazetenizin 19 ikincikanun 193 7 sa
h giinkii niishasmm yedinci sahifesinde 
«Eserler Arasmda» sutununda (Y aktla
cak Kitab) ba§hgt altmda ve imza yerin
de iic; y1ld1z ta§tyan yaztya cevabdtr. 

I - Edebi bir tenkidden ~ok uzak 
olan ve mecmua ile «Zaferden Sonra» 
adh hikayesi dolaytsile Haluk ~ehsuvar
oglunun §ahsma «halkm hakaret ve hu
sumetine maruz ktlacak surette ag1r is
nadlarla» hiicum eden yaztci imzasmi 
saklamakla da ne~riyahmn curmi mahi -
yetini miidrik bulundugunu gostermi§tir. 

2 - Muharrir Yiicel miikafattm No
bel miikafatma benzetmi§ ve Yiicel mii
kafatmm dunya edebiyatmdan se<;ilecek 
§aheserlere verilecegini yazmt§hr. Hal • 
buki Yiicel miikafah diinya §aheserleri 
arasmdan degil bizim memleketimizde ve 
bize gelen hikayeler arasmda tertib edil
mi§ ve gonderil~nlerin en iyisine verilmi§
tir. 

Y aztci miisabaka §artlanm bile oku • 
mami§ ve makalesinde ba§mdan sonuna 
kadar biitiin iddialanm hit;bir tetkike is
tinad ettirmeden yazml§hr. 

3 - Mevzuun realizm ve psikolojt 
kaidelerine uymadtgi iddias1 da dogru 
degildir. Bu mevzu her muharrirde go • 
riilen en realist ve en hakikate uygun 
mevzulardan biridir. Hikayeci kahrama
mnm bi.itun vicdan azablanm tasvir et • 
mi§tir ve herkes gibi bir askerin de boyle 
bir vaziyete dii§mesi biitiin psikoloji ve 
fizioloji kanunlarma uygundur. 

Tiirk zabitini tezlil etmek ve kirletmi§ 
olmak iddias1 insafs1zca bir isnad ve pek 
agtr bir iftiradtr. Tiirk zabitinin asaleti, 
yiiksek vicdam ve biitiin diinyaca mii -
sellem olan necib duygulan eserin kah -
ramamnda da tebariiz ettirilmi~tir. 

4 - Bir kepazelik diye vaki tecavi.iz 
ve hakarete kar~I kanuni haklanmtzm 
muhafaza olunacag1 pek tabiidir. 

CUMHURiYET - Yi.icel mec • 
muasmda t;lkan hikaye, istiklal kahra -
mam Tiirk zabitlerini kii<;iiltmege yelte· 
nen bir mahiyettedir. Hi9bir Tiirk zabi
ti, boyle bir derekeye dii§memi§tir ve dii§· 
mez. Ortada, Tiirk zabitlerine kar§I i§
lenmi§ bir ci.iriim vardtr. Biz Tiirk or • 
dusunu ve Tiirk zabitini, bu hikayedeki 
ihtiraslardan tenzih ederiz. Tiirk zabiti, 
silah arkada§mm namusuna ihanet et -
mez. 

Miiddeiumumiligi, bu clirme kar§l ha· 
rekete ge<;mege davet ediyoruz. 
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Tiirk .. Italyan dostlugu 
tarihi bir k1ymettir 

Hariciye Vekilimizin Cenevrede miihim beyanab 
CB~tara!t 1 tnct sahttede) sahibidir. italyan deniz ticareti, harbin 

ano'yu §ahsan tammak fmatma nail o - sonundanberi, §ark sularmda son derece 
lacagtmdan dolay1 fevkalade mer • - artml§tlr. Son senelerde, ltalyan tonaj1, 
num. MiilakattmlZln Milano' da cereyan Bogazlara varmctya kadar bi.itiin Tiirk 
etmesi bu memnuniyetimi bir kat daha sulannda, ingiliz tonajm1 a§IDI§tlr. !talya, 
l\rtlrmaktadu. Zira on sene evvel italya §arktaki ticaret faaliyetinin ba§Ina ge~ -
Ba§vekili M. Musolini ile ilk defa Mi • mi~ bulunuyor. 
lano'da gori.i~mu§ti.im. M. Musolini'ye iki devlet Hariciye Namlan, bu mi.i
kar§I o zamandanberi biiyiik bir hayran- lakattan istifade ederek, italyan - Tiirk 
Irk hissetmekteyim. Hatta, bu hayranh - siyasi miinasebahrun heyeti umumiyesi 
g1m hergiin artmaktad1r. Kont Ciano ile iizerinde de tetkikatta bulunacaklard1r. 
Milano'da yapacag1m mi.ilakat bende bu iskenderun meselesine gelince, bu hu-
kty_metli hahralan tazeliyecektir.» susta italya daha ziyade lakayd davran-

Tevfik Rii~tii Aras Milano miilaka - maktadtr. Sancak meselesi, italyan siya· 
tmm Turk • italyan dostlugu baktmm • sl ve hiikumet mehafilini, sadece bey -
dan t;ok miihim olacagmt sayliyerek nelmilel noktai nazardan varacag1 tam 
Balkan Antantl Konseyi reisi stfatile di- hal itibarile alakadar etmektedir. Harbi 
ger Balkan devletlerile ltalya arasmda· Umuminin ferdasmda manda tevziattnda 
ki miinasebatm inki§afmt da ayni dere· at;1kta buaktlan italya, bu sistemin hu -
cede memnuniyetle kar§thyacagmt ilave kuki cephesini dikkatle takib etmektedir. 
etmi§tir. Maahaza, malfundur ki, italya, seneler 

T evfik Ri.i~tii Aras, Habe§istamn il- denberi, yeniden manda tevziati yap I! • 
hakm1 tammak rneselesi hakkmda kendi- mast meselesini kurcalamaktan tevakki 
sine sorulan suale de §U cevabt vermi§ • etmektedir. Bunun sebebi de bir yandan, 
tir: mandater devletlerin maruz bulunduk· 

«-Tiirkiye, Ad is - Ababa' daki mas- Ian stkmttlarla yapttklan masraflar, di • 
lahatgiizanm geri t;aguan ilk devlettir. ger taraftan, !talyanm mf §ark i§lerine 
Y akmda Adis - Ababa' da bir konsolos· miidahale etmemek sayesinde, Arabia • 
luk ihdas edecegiz.» rm sempatisini kazanmr§ bulunmastdtr.» 

Ecnebi gazetelerinde miitalealar T:mes'in miitalealarr 
Pariste ~tkan Le Temps gazetesi, Dun §ehrimize gelen Times'in Roma 

Tiirk • italy an miinasebatl hakkmda muhabiri yaz1yor: 
ne§rettigi bir yaztda diyor ki: 1talya Ha- Milletler Cemiyeti Konseyinin i~ti • 
riciye N azm Kont Ciano, gelecek hafta mamdan sonra §imali italyada Tiirkiye 
zarfmda, elyevm Cenevrede bulunan Cumhuriyeti Hariciye Vekili Doktor 
Tiirkiye Hariciye Vekili doktor T evfik Tevfik Rii§tii Arasla italya Hariciye 
Rii§tii Arasla gorii§ecektir. Bu haber Nazm Kont Ciano arasmda bir miila • 
Tiirk ve italyan membalan tarafmdan kata intizar olunmaktadu. Bu mi.ilakat 
teyid edilmektedir. Bu miilakat, Millet· ltalya ile olan munasebetlerini tayin VI! 

ler Cemiyetinin §imdiki it;timamdan son· tavzih ve zecri tedbirler esnasmda lngil· 
ra ve aglebi ihtimal sah veya ~ar§amba tere ile Ti.irkiye arasmda akdolunan bah
giinii Milanoda vuku bulacakhr. Bu go· rl anla§madan evvel italya ile mevcud 
rli§menin ba§hca hedefi, ge<;en temmuz· dostlugun avdetini temin edecektir. 
da Montreux' de aktedilen Bogazlar mu- iki N am arasmdaki miilakat burada 
kavelesine 1talyarun i§tiraki imkanlanm Akdeniz sulhunun idamesi yolunda atll
tetkik etmektir. mt§ yaptct bir hatve telakki edilmektedir. 

Hattrlarda olsa gerektir ki, zecri ted· Miilakatm en miihim neticesi italyanm 
birlerin mer'iyette bulunmast dolaytsile Montro konferansma iltihakma yo! a~ · 
italya hi.ikurneti Montreux rniiza - mak olacakttr. Malfundur ki ltalya ne 
keratma i§tirak etmemege karar Yer- Bogazlar konferansma i§tirak, ne de mu
mi§ti. F akat o zamandanberi, !talyamn ahedeye muvafakat etmi§tir. Soylendigi· 
ekonomik rnuhasarasma nihayet verilmi§ ne gore !talyamn Bogazlar mukavele • 
ve fngiltere ile italya arasmda Akdeniz sinin Tiirkiyeyi alakadar eden ahkaml· 
itilaft imzalanmt~tu. na birguna itirazt olmamakla beraber bu 

!talya matbuati, bu miinasebetle yap· mukavelenamenin yalmz oldugu gibi de· 
t1g1 ne§riyatta, Akdenizde statiikonun gil, 1talya ile Tiirkiye arasmdaki miistak
muhafazast yolunda yaptlan italyan • in· bel miinasebatm daha geni~ bir <;.er<;.eve 
giliz anla§masmm, !talya tarafmdan Tiir- it;inde tetkikini icab ettiren bir ~ekilde 
kiyeye kar§I tecaviizkar emeller beslen • miitaleast laztm gelmektedir.» 
medigine bir kere daha deli! te§kil etti- ltalya - Yugoslavya miinaseball 
gini soylemektedir. Roma 26 (A.A.) - Alman ajanst 

ruf diplomat M. ]. Cailloux'nun yazdzgr Ve bu son satirlan yazan Ba§vekil 
miihim iki makalcyi ne~retmcgi fa.IJdalr M. de Bulow'un vesayasi iizerine, ikinci 
bulduk. Bugiin birincisini dcrccdiyoruz.) Guillaume T ancaya gitti. Or ada, AI -

Agadir, bu lit; hecah kelime, pek <;ok manyamn biitun devletlerin F as mesele
defa mevzuu bahsoldu; tarih sahifesinde sini sureti kat'iyede halletmeleri hususun· 
tekrar meydana t;Ikacaktu. Agadir, 1911 daki istegini ilan etti. 

Cebinde bulunan bir mektubda da: 
«Bunda kimsenin sut;u yoktur ve kim· 

se bu hareketimde mu§evvik te degildir. 
Kadm yapttgmm cezas1m buldu.» de • 
mektedir. 

Y arah kmn ayni mektebde diger bir 
talebe ile nisanh oldugu zannedilmekte
dir. 

Bursamn koy postas1 i§i 
halledildi 

Bugiin ~ehrimizde Posta 
ve T elgraf kongresi 

toplanacak 

italyan gazeteleri, ltalyanm Montreux bildiriyor: Salahiyetli mahfiller, 1talya 
mukavelesine, Tiirkiye baktmmdan hi<; ile Yugoslavya arasmda bir ademi te -
bir itiraz dermeyan etmiyecegini de yaz· caviiz pakt! miizakereleri hakkmdaki ha· 
maktadtrlar. italya, Akdenizin gobegin- berleri yalanlamakta, bununla beraber, 
de bir devlet olmak itibarile, Bogazit;inin iki memleket arasmdaki rniinasebatm sa· 
ve <;anakkalenin statiisi.inii tesbit eden bit lahmdan bahsedilebilecegini bildirmek • 
mukaveleye i§tirakte biiyi.ik bir menfaat tedirler. 

senesinde, F ransa ile Almanya arasmda, Buna boyun egmege mecbur olduk ... 
F' as dolaytsile zuhura gel en ~iddetli mi.i- Ciinku i~e fen a ba~lamt~tlk. 
cadelenin hulasas1dtr. 0 tarihte, hatta Algesiras'ta toplanan bir konferans, 
rakib devletler arasmda bir anla~ma ak- F asm, beynelmilel hale getirilmesine ka· 
dedildikten sonra dahi, miise!lah bir mu- rar verdi. Bize, ancak, ~erif imparator -
hasamanm vukuundan, hadisatm bu mu- lugunda asayi§i muhafaza hakb verilmi§, 
hasamayt tacil etmesinden, aylarca miid- fakat, bu asayi§in temini ve mi.idafaasJ 
det kwkulmu§tu. it;in icab eden vesait verilmemi§ti. Hula-

Bu muhasama nasi! bertaraf edildi? sa, bu kii<;.iik ispanyol ~ehrinde, diplo -
\1 e bunun sebebi, men§ei neydi? Bir ki- masi garabetinin netice olarak ortaya 
tab1mda uzunuzadiya bahsettigim bu koydugu muahede, bize hem bir vazife, 
Jneseleyi burada birkat; siitunda hulasa hem de bu vazifenin ifasi imkanslzhgmi 

Bursa (Hususi) - Vilayete tabi kaza 
kaymakamlan burada Vali i;)efigin ri • 
yasetinde toplanarak bilhassa koyluyii 
alakadar eden meseleler iizerinde go -
ri.i§meler yap1p kararlar vermi§lerdir. 
Bu kararlann en muhimi koy postalan 
hakkmdad1r. 

Malum · oldugu iizere kaza merkez 
postanelerinde her giin i9in birer posta 
kutusu vard1r. Koylii gelip bu kutular 
muhteviyatmda postasm1 arar. Bu §e· 
kilde uzun miiddet ara~tmlm1yan kutu
lar goriildiigiinden ba§ka bir usul ka • 
bul edilmi§tir. Bu usule gore her kaza
da bir koy pasta tevzi memuru bulu -
nacak ve her hafta her daireye iki defa 
ugnyarak alacag1 evrak, mektub ve sa
ireyi koyliiniin ay~gma gotiirecek ve o· 
radan alacag1 mektub ve evrak1 posta 
ve dairelere dag,tacaktir. 

etrnege t;ah~acag 1m. tahmil etmi§ bulunuyordu. 
* * * F akat, bu garib ahkam it;inde ya§a -

Ce~en asrm sonunda, medeni millet -
ler Afrikay1 hemen tamamen tasarrufla • 
ttna get;irdikleri zaman, Avrupa millet
~rinin tahakkiimunden kurtu!an yegane 
, lstm F ash. Fa kat, ~erifin lmparatorlu
~lt etrafmda bir taktm ihtiraslar, emeller 
c!ola~tyor ve bunlar Fransanm hayati 
lQenfaatleriJe t;arpl§IyOrdu. 

F'ilhakika, 1904 senesinde Fransa 
~ariciye Nazm bulunan zat §oyle soy -
erni~ti: 

«- Niifuzumuz altmda bulunan Fas 
r~stahkem ~imali Afrikadaki imparator
bugurnuzdur. Onun ecnebi ni.ifuzu altmda 
d~lunmas1, ayni imparatorluk it;in bir teh-

td Ve b" k"t .. " l""kt'· 1r o urum u ur.» 
l.Maamafih, bu topraklara goz atan 
~ 1 biiyUk devlet vardt. Bunlardan biri, 
t eniz Yollanmn serbestisini istiyen ingil· 
ere id· M !A d k" F . d 1· a urn ur 1, as, aym zaman -

b ~ AkJ!enize ve Okyanusa mahreci olan 
Or dtrtemlekettir. ikincisi, Almanya idi. 
t I a, neden sonra, kendisine bir mus -
bem

1
.eke imparatorlugu kurmak emelini 

es IYordu. 
B'. 

k"b'\121 Fastan uzakla§tlran projeler ta • 1 1 e meqgu] oldugumuz ic;in, harekete 
&C<;mekte b' ~ b . naz agtr davranrnakla bera -

er, emnde so d .. l • • . f 
<;.ev' dl F' nun a, goz enmtzt o tara a 

b l
tr 1 

• akat, mevziler aaptedilmege 
a§ amtstt bil B · 1· • e. u vaztyet kartzsmda, u-

mak mecburiyetinde idik. Seneler ge<;tik· 
t;e, Algesiras muahedesinin, it;inden t;I • 
ktlmaz tahamrniil edilmez bir muahede 
oldugu~u da ikrara mecbur kald1k. Niha
yet, bu vaziyet, Almanlara ztmnen an • 
lahldi ve Almanlar, 1909 senesi bida
yetlerinde bir mukavele imzalamagi ka- ra, ekonomik payla§ffia i§inde, uyu§ula
bul ettiler. Bu mukavele §oyle bir tam mad1g1, uyu~maga imkan bulunmadtgi 
halli ihtiva ediyordu: Almanya, F as ile goriildii. Sebebi de §uydu ki, F ransa, 
siyasl baktmdan alakadar olmtyacakh. F as i§lerinde Almanyaya kar vermege a
Bun a mukabil, biiyiik ekonomik te§eb • made bulunmakla beraber, yamba§mda, 
biislerden, Alman endiistrisine ve Alman Almanlarm, §imendiferleri veya limanlan 
maliyesine hisseler terkedilecekti. istismar etmesine musaid davranmagl ak

Fransada, parlamento, matbuat ve ef. lmdan get;iremezdi. 
kan umumiye, anla§ma haberini, bariz Bu vaziyet iizerine, bin tiirli.i mu~ki.i • 
bir memnuniyetle kar§tladi. Bu anla§ma !at meydan aldr, i§ler siiriincemede kal • 
bir sulh teminatl telakki ediliyor. Bunun maga ba§ladt ve bir tiirli.i uyu§ulamadt. 
Fransa ile Almanya arasmda mevcud Maamafih, bu arada, F ransa kendisi
mu~ki.ilatm tehaddi.isiine mani olacagl ne bah§edilen siyasi haklardan istifade 
umuluyordu. Fakat, bizi, beynelmilelle§· etmek istiyordu. Ayni zamanda, Avru • 
tirme rejiminden bir dereceye kadar kur- pahlarm hayat1m, magnbda zuhur eden 
tard1g1 i<;in §ayam temenni olan 1909 rnu· bir ihtilalin arzettigi tehlikelere kar§I da 
ahedesinin, siyasi baktmdan gayri ka • korumak endi~esinde bulundugu it;in, 
fi ve ekonomik bak1rndan ise, tam a • F as ~ehri iizerine bir yiiriiyii§ yapmaga 
men el <;.ekme vaziyeti mi.istesna, i1e - karar vermi~ti. 
men kemen tatbikt imkans1z bir §ey oldu- Herhangi bir hadise zuhuru ihtimalile 
gu gori.ilmiiyor, goriilemiyordu. Bu an - ku~kuda bulunan Almanlar, Agadire 
la§ma, bir muddet tevakkuf edilebilecek Panther isimli harb gemisini gondermek 
bir durak yerinden ibaretti. Orada fazla suretile bu harekete rnukabelede bulun-
zaman get;irmek tehlike dogurabilirdi. dular. 

Filhakika, bu anla§madan pek az son- :Arkast var] 

Biikre§te toplanan son Balkan Antan· 
h konseyinin karan rnucibince §ehrimizde 
bir posta ve telgraf kongresi aktedilecek· 

Almanyaya gonderilen elma 
ve portakallar 

Tiirkofisin Hamburg §Ubesinden Tiir-
tir. kofise gelen malumata nazaran istan -

Yugoslav murahhaslan M. Popovi9 buldan bir firmanm Alman piyasasma 
ve M. Zlatanovi~. Rumen murahhaslan gonderdigi elmalar 90k saglam olarak 
M. Canini ile M. Renekosta, Yunan gelmi§, begenilerek sahlmt§hr. Elma ii
murahhas1 M. Bogas ve <;ekoslovak mu- zerine sipari§ler devam etmektederi. 
rahhas1 M. Kegel di.in kendi aralarmda Ayni zamanda ispanyadan Almanyaya 
hususi bir toplanh yapml§lardtr portakal gonderilemedigi i9in bu y1l ilk 

portakal olarak Tiirkiyeden Hamburga 
~ehrimizde toplanan bu konferanstan 5000 sandik Dortyol portakali gelm~ ve 

maksad, gelecek sene Kahirede toplana· piyasada kapi§Ihrcasma satilmi§hr. 
cak olan beynelmilel telgraf kongresine Bundan ba§ka Bremen'e 23 ,000 sand1k 
tevdi edilecek tezi hamlamakt!r. portakal daha gelmi§, '<ok begenilmi§, 

Balkan devletleri tarafmdan mii§terek derhal sahlmi§hr. Hamburg Tiirkofis 
bir posta pulu kullamlmasi hakkmda §Ubesine her gun portakal sipari§i ve -
Biikre~ konferansmda ileri siiriilen tek • rilmektedir. 

lif hakmda da aynca muzakereler ya -
ptlacakttr. Esas itibarile kabul edilen 
projeye gore mevzuubahs pulun uzerinde 

ayni resim bulunacak, yalmz iizerindeki 
yaztlar her memleketin lisanmda olacak
tJr. Bu pulun Balkan Antantl Konseyi • 
nin Atina toplantlsmdan sonra mevkii 
tedaviile konacag1 timid edilmektedir. 

BUgiin a~tlacak kongrede tesbit edi • 
lecek teklifler bu aym sonuna kadar 
Bern' deki beynelmilel T ele • Communi
cation merkezine bildirilecektir. -···-Kedi ile kopegin ~tkardtgi 

yangm 
Samatyada Hakk1<;:elebi mahallesin -

de <;am sokagmda 52 numarah evde o
turan Nikola k1z1 Hayrazeni, diin fino 
kopegile kedisini yata~mn iistiine ya -
hrmt§ ve sokaga <;:Ikmi§tlr. 

Yatakta birbirlerile kavgaya ba§hyan 
kedi ile kopek battaniyey-i tahta iizeri -
ne dii§iirmii§lerdir. Bu arada battani -
yenin bir ucu mangala degmi§ ve yan
maga ba§lami§hr. Biraz sonra oda ate§ 
almi§, yanmaga ba;;larken pencereler' -
den <;:Ikan dumanlan goren kom§ularm 
itfaiyeye vaktinde haber vermeleri sa -
yesinde yangmm online g~ilmi§tir. 

--···-K1brisla askeri us 
K1bns yakmda ingilterenin Akde • 

nizde kuvvetli bir deniz ve hava i.issii ha
line ifrag olunacakttr. Lefko§ada in§aSt 
derpi~ olunan tayyare karargah1 en a~ag1 
50 tayyare istiab edecek biiyiikliikte 
olacak ve yeralh hangarlan i~in 250,000 
sterlin sarfolunacakttr. K1bnstaki asker 
bir bOliikten 2000 mevcudli.i bir miifre
zeye c;tkanlmaktadtr. 

Y eni in~a olunacak kt§la i<;in 30,000 
sterlin tahsisat konmu§tur. 

Samsun ve Bafrada tiitiin 
sab§larl 

Karadeniz mmtakasmda, bilhassa 
Samsun ve Bafarada dizi dengi tiitiin 
sab§I hararetle devam etmektedir. 
Samsunda Mahsul 148, Gormez 42 ku
rU§tan muamele gormektedir. Tiitiin 
sat!§ sezonunun ba§lang~cmdanberi alh 
yiiz bin kilo tiitiin sahlmt§tlr. Bafrada 
ise bu yekun bir milyon iki yiiz bin ki
loya varrnaktad1r. Fakat, Bafradaki 
fiatlar Samsuna nazaran biraz d~iik • 
tiir. Bafrada Mahsul 118 ve Gor • 
mez 36 kuru§a satllmi§tir. 

Almanlarm bizden aldtgi 
rna liar 

lzmir (Hususi) - Almanya, Turki· 
ye piyasasmdan mi.itemadiyen mahsul 
mubayaa etmektedir. Sipari§lerinde bil
hassa zahire ve iptidai maddeye ehemmi· 
yet vermektedir. 

Ticaret Odasmm tesbit ettigine gore, 
Almanya ile olan muamelemiz, birkac; 
senedenberi mutemadiyen yukselmekte 
ve olgun bir mahiyet gostermektedir. 
~imdiki halde en kuvvetli ahctmtz AI ~ 
manyad1r. Uziim sevkiyatmda 5-6 sene 
evvelki rakamlann birka~ misline vanldt
gt anla§tlmt§hr. 

Bu meyanda, bu sene elma ve porta• 
kal talebleri de artmi~ttr. Almanya evvel· 
ce portakallanm ispanyadan ahrdt. Hal· 
buki bugiin 1spanya arhk portakal sevki· 
yatl yapamtyacak vaziyete dii§mii~tiir. 
Ba itibarla Dortyol portakallanndan kiil· 
liyetli bir miktar, hem de ~ok iyi fiatla 
satm almmi§ ve sandtklar Hamburg, 
Bremen piyasalanna t;Ikanlmi§tlr. Sipa ~ 
ri§ler devam ediyor. 

Y akmda Tiirkiye ile Almanya arasm• 
da ticaret mukavelesi esaslannm yeniden 
tetkik edilecegi haberleri izmir piyasa • 
smda ehemmiyet ve alaka ile kar§tlan .. 
mt§hr. Mevcud kanaat, esasen buna lu
zum oldugu merkezinde idi. 

Klering miktanmn kabarmt§ olmas1, 
yarm obiir giin Cumhuriyet Merkez 
Bankasmm dahili tediyatta, muayyen 
rakam1 a mast zaruretini doguracaktu. 
Belki de Almanyada bloke paramtz ka
lacakttr. -···-lsvi~re giimriik tarifesinde 

bir degi§iklik 
Berne 26 (A.A.) - lsvit;re federal 

meclisi giimri.ik tarifesinde muharrer yir· 
mi kalem e§yanm ithali it;in konulmu§ o~ 
Ian tekayyi.idati yanndan itibaren ilga 
etmi§tir. 
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8 CUMHURiYET 

Ankarada Proje 
Mukavelenin her 

hazulan1yor 
noktas1nda itilaf d"Id"-- · d Memnuniyet e I Igin en LBa~taratl 1 fncf sahttedel 

Milli muvaffakiyetimiz 
biiyiik milletimize 

lcutlu <>lsllll 
umumi tasvib imza 

metin bugiin 

• yer1ne k • ld muhabbetle s1karken ellerimin ir;inde 
aim 0 U, Tiirk gazeteciliginin samim.i ve fedakar 

[B~makaleden devam 1 
bulundugunu ve diger dost devletle
rin derece derece ktymetli himmetle
ri seb'k1etmi§ oldugunu olanca e -
hemmiyetile tebariiz ettirmek biz 
Tiirkler i~in hakikaten biiyiik zevkli 
bir vazifedir. 

ne~redilecek 
[Ba~taraft 1 tnct sahifedel I 

ris arasmda bir siirii muhabereler teati o
lunduktan sonra miizakere salonunu a -
deta bir daha bir arada toplanamtyacak 
evza ve e§kal ic;:inde terkedip dagtlmi~ -
lardt. Murahhas heyetleri miizakere sa
lonundan aynhrlarken ne yeni bir ir;ti -
madan bahsolunmu~. ne de onun sauti 
kararla§tmlmt§tl. Bu aynb§ adeta fili 
bir ink1ta mahiyetinde idi, ve biitiin Ce
nevre bu inktta havas101 iki buc;uk s<nt 
kadar bir miiddet biitiin acihgile ve bii
tiin siktcihgile ya~ad1. 

Cenevrede nesredi-, 

len resmi teblig 
Paris 26 (A.A.)- Res-

mi bir teblige gore lsken
derun Sancagrna aid iti • 
tal ~rrnlarr derpi~ etmek -
tedir: 

ltiliifname, Suriyenin 
Sancak arazisi iizerinde -
hi otoritesini iltla etmek
tedir. Sancak, kat'i bir i -
dari muhtari:vete sahib o
lacaktrr. Milletler Cemi -
yeti tarafrndan tayin edi
lecek bir Fransrz ali ko-

I kinci toplanlt 
Anla§Ilan ara yerde F rans1z murah • 

has heyetinin Parisle muhaberesi devam 
ettigi kadar dost devletlerin miidahale ~ 
Jeri de tekerriir ederek nihayet saat dor
de dogru saat be§le altt arasmda yeni bir 
toplanh yapilacagi iki tara£ murahhas 
heyetlerine teblig olundu, ve i§te bu 
toplantidadir ki bu son piiriizlii mesele 
de nihayet halledilmi~ bulundu. Bu hal 
tarzma gore dil meselesinin aldigt ~ekil 
§udur: 

«- Sancakla Tiirk dili resmi bir Ji:
dir. Orada ba~ka bir dilin mahiyetile kul
lanlll§l ~artlarmr Konsey tayin edeceh -
tir.» 

Saat all!da bu anla§ma haber· i§itilir 
i§itilmez, denebilir ki, hemen biitiin Ce
nevre geni~ bir nefes aldi, yiizler giildii, 
ve adeta sulhun giilbangi Leman golii 
sathmdan dalga dalga yiikselerek Mon
blan'm karh tepeleri irtifamdan daha 
yukanlara ((Iktt. 

Raportor M. Sandler bu husustaki ra
porunu ak§am 6 da hazirlamt§tlr. 

Arttk Hatay meselesi sulh ve siikun 
ic;inde en biiyiik 'harb zaferlerini golgede 
buakan bir muvaffakiyetle hal ve fasle
dilmi~ bulunuyor. 

Simdiye kadar meselenin biitijn diger 
maddeleri yaztlmt§ oldugundan eli! me -
selesinin dahi hallile yazJ i§inin ikmali 
giic;: olmamJ§hr. 

Simdi meselenin yalmz resmen Kon -
seyden gec;erek kat'iyetle tesbit olunma
smdan ba~ka yaptlacak i~ kalmamt~ttr. 

Karar bugiin Konseyde tasdik 
edilecek 

Konsey yarm (bugiin) saat iic; bu 
r;ukta akdedecegi aleni celsesinde !sken
derun ~ Antakya ve hav., lisi yeni rejimini 
kabul ve tasdik edecek, JOY lelikle en son 
harici milli davam1z kat'i ~eklini ahm~ 
bulunacakhr. 

Burada herkes elde edilen bu giizel 
ve biiyiik neticeden memnundur, amma 
tasavvur edemiyeceginiz kadar fazla ve 
a§m memnun. Milletler Cemiyeti Mon
treux' den sonra en biiyiik bir muvaffa -
kiyeti de gene Tiirkiye Cumhuriyetinin 
alakadar oldugu bir Turk meselesi mii
nasebetile kazanmJ§ bulunuyor. Bu ve -
sile ile Tiirkiye Cumhuriyetinin diinya 
nazarmda bir kat daha biiyiimii~ oldu -
gunu gormekten insanm iftihar ve gurur 
duymamasr kabil degildir. Gozlerimin o
niinde ac;rlan bu yeni alem ir;inde gog -
sum iftiharlarla dolu oldugu halde ben 
de biiyiik milletime, Biiyiik $efimize ve 
biiyiik hiikiimetimize tebriklerimi ve say
gilanmt sunmaktan kendimi alamiVorum. 

Dogan Nadi 
Y eni rejim anla~masrntn metni 
Cenevre 27 ikincikanun, saat 2 (Ar

kada Imizdan) - Y eni anla~anm 
metni raportor M. Sandler'in huzurile 
yazrlmr~ olmakla beraber bir kere de J

nun notlarile kar~Ila§acak oldugundan 
lat'i metnini bugiin verememi§ bulunu -
yorum. Tebyiz olunan metnin kat'i §ek
li Konseyden evvel Ankaraya da gon
derilecektir. Ancak itilafm her maddesi 
vaktile bildirildiginden arttk kat'i metin 
iizerinde yeni tadilat mevzuubahs de -
gildir. 

!tilafname parafe edilmemi§ ve reis 
tarafmdan her noktada anla~Ildrgmm 
tefhimi parafe (imza) makamma kaim 
SaYJlmr~hr. 

DOCAN NADI 
F ransrz gazetelerinin ne,riyatr 

Paris 26 (A.A.) - Anadolu ajan
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Biitiin gazeteler Cenevrede elde edi -
len prensip itilafmdan dolay1 memnuni
yet izhar etmektedir. 

Gazeteler vanlan bu neticeden dolayt 
Delbos'u tebrik ve Eden'i methiisena ey
lemektedir. 

Petit Journal «Proje Ankaranm tas
vibine baghdrr. T adile ugnyabilir» di -
yor. 

Le Journal da <<Tiirk teklifi radikal 
bir hal tamdtr. Y eni sistemde nazari 
Suriye vahdetile fiJi bir mk1samm telifine 
c;ah§Ilryor. Himayemiz yerine Cerniyeti 
Akvam kontrolu geliyor. Ktsacasi yeni 
bir Danzig yaratJyoruz» diyor. 

Umanite ve Echos de Paris gazeteleri 
de Tiirkiye ile te~riki mesaiye yo) ac;an 

miseri, mezkrlr Cemiye ~ 

tin zrmamndan miistelid 
olacak olan Sancak ara • 
zis:nde kontrol icra ede -' 
cektir. Sancagrn ,imdiki 
arazi statiisii, F ransa ile 
Tiirkiye taralrndan mii~ -
tereken zrman altrnda bu
lundurulacaktrr. Mesku -
kat rejimi, posta, telgral 
ve telelon idaresi .. ilah 
miinhasrran Suriye devle~ 
tinin saliihiveti dairesine 
dahil olacakttr. $am par
lamentosile Sancagrn par
lamentosu, aralarrndaki 
miinasebetleri bizzat ken· 
clileri tanzim edecekler -
dir. Suriye devletinin hu
ducllarr, Fransa, Tiirkiye 
ve Suriye arasrnda akde
dilecek ii~ tarallr bir iti • 
lalla zrman altrna alrna -
caktrr. 

Miinazaunlih olan ye
gane nokto, lisanlar me -
selesidir. Milletta,larr San
cak ahal;sinin ekseriyeti
ni te,kil etmekte olan 
Tiirkiye, miinhasrran tiirk
~enin resmi lisan olarak 
tanrnmasrnr istemehtedir. 
F ransrz heveti, bu mese • 
lede kendi noktai naza -
rrndan vazgecmiyecegini 
sarih surette beyan et • 
mektedir. 

T ahmin olunduguna 
1rore Milletler Cemiyeti 
Konseyinin, iftima dev -
resinden sonra miitehas -
srslardan miirekkeb bir 
komisyon, Sancagrn sta -
tiikosunu ve kanunu esa -
sisini tanzime memur e ~ 
,.1;/.,,.P.ktir. 

itilaftan dolayt memnuniyetlerini bildir • 
mektedirler. 

La Republique Franstz ~ Suriye iti -
lafmda ekalliyetlerin ihmal edilmesini 
tenkid ediyor. Cenevre miizakerelerine 
kar 1 takmd1g1 kayidsiz vaziyetinden do
layt Sovyetler Birligine r;atlyor. 
Ere Nouvelle «Turk dostlugunu 

kaybetmiyelim» diyor 
Paris 26 (A.A.) - Anadolu ajan

smm hususi muhabiri bildiriyor: 
Ere Nouvelle gazetesi diinkii ba§ya -

ZIS!nda Cenevrede Tiirk ve F rans1z he -
yetleri arasmda yap1lmakta olan miiz:a • 
kereler miinasebetile ~unlan yaz1yor: 

F ransanrn menfaati Tiirkiye ile na -
muskar bir anla~maya varmaktu. Birinci 
Fransuva Sultanla anla~mak ic;in Papa
dan izin almadr. Sogukkanh ve siyasi o
lahm. Sancak yiiziinden Turk dostlugu
nu kaybetmegi akhselim kabul c:tmez. 

$amda telakkiler ve menedilen 
bir niimayi, 

~.am 26 (A.A.) - Sancak hakkm • 
dab Turk - F ranstz anla§masma dair o
l~n haber, siyasi mahfillerde az ~ok ih
tlyatla kar§rlanmt~tJr. Bu mahfiller San
cagi_n. tama~en muhtar bir hale g~tiril -
mesmm Sunye menfaatlerine aykm ola
cagr kanaatindedirler. Bazi Oniversite 
tafebesi bu sabah tezahiiratta bulunmu§
tur. 

Tezahiiratc;Ilardan Ti.irkiye konsolos
luguna dogru gitmekte alan bir kolun 
polis tarafmdan onii kesilmi§ ve tezahii -
ratc;IIar dagihlmi~tJT. 

Fransrzlarrn Cezayirde aldrklart 
~iddetli tedbirler 

Paris 26 (A.A.) - Bakanlar mec • 
lisi Cezayirde silah ticaretine ve ayrrlrk 
hareketlerine kar&I almacak tedbirler 
hakkmdaki kanun projelerini tetkik et • 
mi& ve bilhassa Arablann «Sima! Afri -
kas1 YrldizJ» ismindeki milliyetperver 
komitelerin dagitJ!masi hakkmda miiza -
kerelerde bulunmu&tur. 

varhgm1 duydum. Gene hissett·im ki, o 
elin nab1zlannda Hataym kalbi r;arpl
yordu. Ve Hatayhlarm sevinc ve mu -
habbetleri benim duygularunla kan§a· 
rak, istikbale biiyi.ik bir varhk halinde 
dogan Hatayh karde§lerimizin gurur ve 
fedaldrhklan bende silinmez bir hatrra 
ve Hataym istikbali ic;in emniyet ve ii
midle dolu bir alem yaratiyordu .• 

Bu sevincli neticeye dair intibalartru 
anlatmast yolunda vaki olan ricam1 bii
yiik nezaketle kabul eden ve beyanat 
Slrasmda, Tiirk gazeteciligi tarihinde 
mes'ud bir habra olarak ya§Iyacak de
gerli Htifatlarda bulunan sevgili Veki
limize ben de naciz tebriklerimi suna -
rak te§ekkiir ettim. 

Mekki Said E•en 

Ba§Vekilimiz bugiin M ecliste 
izahat verecek 

· Ankara 26 (Geceyansmdan sonra, te
lefonla) Ba~vekilimiz itila£ haberini g~ 
vakit evinde alm1~ ve ziyaretine gelen 
baz1 Vekil arkada§lanru kabul etmi§tir. 
SOylendigine gore tsmet !nonii Biiyiik 
~ef Atatiirke hiikfunetin §iikranlanru 
arz ve Tevfik Rii§tii Arasla arkad~lan
ru tebrik etmi§tir. 

Meclsin yarm saat 15 te mutad ic;ti -
ma.tru yaphktan sonra saat 19 a dogru 
tekrar toplanmas1 memuldiir. Cenevre
de Konsey saat 15 veya 15,30 da ir;tima 
edecegine ve bizim saatimizle 17 veya 
17,30 da toplanmt§ olacagma gore Bii
yi.ik Millet Meclisi de ayni saatte Kon
sey kararma bu s5yledigim toplantl sa
atinde muttali olabilecektir. 

Ba§vekil !smet !nonii bu toplantlda 
Meclise izahat verecektir. 

Cenevre itilafi haberi buraya gef$ va
kit geldi ve buna muntazrr olan meha -
filde derin bir memnuniyet uyand1rd1. 

Hariciye Vekaleti Vekilinin Meclis 
Parti Grupunda verdi~i izahat 
Ankara 26 (Telefonla) - C. H. Par -

tisi Kamutay Grupu bugiin ogleden 
sonra Antalya sayla.Vl Dr. Cemal Tun
canm ba§kanhgmda topland1. 

Dl§ Bakaru vekili $iikrii Saracoglu 
s5z alarak Sancak meselesinin son saf -
halan hakkmda izahat verdi. Bu izahat
tan anl~tldtgma gore, el'an hallolun -
mamt§ kalan ihtila£ noktast, Sancagm 
resm1 dili meselesidir. Tiirkr;enin resmi 
d.il olmas1 biitiin Sancak davaStnm te ·
melini te§kil eden ve 1921 denberi tes -
lim olunan kultiir haklannm icab1 alan 
bir mcscledir. Sancaktaki di~er dillerin 
her tiirlii kolayllga mazhar olmas1 an -
la§Ilrr bir ~eydir. Fakat, diger bir dilin 
tiirk~e gibi resmi mahiyeti haiz olmas1 
ihtimali Tiirk halktrun kiiltiirel mevcu
diyetine filen tehlike ika edecek mahi
yette goriilmii§tiir. tyi bir anl~mayt ii
midlendiren bir~ok musbet i~aretler, 

meselenin esas1 olan Tiirk kiiltiiriinii 
ihlal etmek ic;in bir perde o1maSt ihti -
mali ciddi endi~e uyandmm~hr. Dil hu
susunda bugiinkU mUzakerelerin ihti -
lafm neticesi iizerinde kat'i mahiyeti 
haiz oldugu anla§Ihyor. 

Bursa Osmanh Bankasmi 
soyanlar 

Bursa 26 (Hususi) - Osmanh Ban -
kas1 soyguncularmm muhakemesi A
gt.rcezada 11 ~batta goriilecekt.ir. 

Bursaya ii~ giindiir kar 
yag1yor 

Bursa 26 (Telefonla) - Buraya iig 
giindiir fastlastz kar yagmaktadrr. Bu 
yiizden yollar kapanml§, telgraf hatlan 
kopmu~, tstanbul telefonu da ancak bu
giin i§lemege ba§hyabilmi§tir. F1rt1na 
sebebile etin kilosu da 50 kuru§a frr • 
lami§br. 

lzmitin §ehir plani 
lzmit (Hususi) - Nafta Vekaleti, 

mimar Y ansen tarafmdan hazulanan iz
mitin miistakbel plamm tetkik ic;in, §ehir 
i~leri miidiiriinii gondenni§ti. Bu tetki -
kat hususunda alman maliimata gore 
plamn, §ehrin ticari vaziyeti nazan iti -
bara almmadan yaptlml§ olmas1 biiyiik 
bir hata olarak goriilmekte imi§. -···-Evden ka~an kurd miizeye 

girdi 
Diin sabah Topkap1 Sarayt Miizesinin 

kaptsmda nobet bekliyen bekr;i ve po -
lisler bir kurdun siiratle kap1dan g~ip 
Miizenin avlusuna girdigmi gormii§ler
dir. Muhaf1z polisler tabancalanm ge • 
kip kurdu oldiirmek iizere davrantrlar -
ken hayvamn boynunda bir halka ol • 
dugunu farketmi§ler ve kurdun ehil 
bir hayvan oldugunu anlamt~lard1r. 

Bunun iizerine memurlar sop'alarla 
kurdu yakalamt§lardlr. 

Vaziyet Enmiyet miidiirliigiine bil • 
dirilince bu hayvamn Kasunp~ada o
turan Y~ara aid oldugu, iki gece evvel 
kaghg1, bu hususta biitiin merkezlere 
haber verildigi anla~tlmt§tlr. 

Kurd, sahibi Y~ara teslim edilmi§tir. 

Bu mii§terek ve me§kur faaliyetler sa
yesinde birkac; giindenberi milli Hatay
hlar yurdu meselemizin belliba§h esas ~ 
Ian halledilerek yalmz kararlann tesbiti 
esnasmda mii§kiilat arzeden resmi dil 
meselesi tek engel ve piiri.iz olarak kar§I· 
mtza dikilmi§ti. T elgraf haberlerimiz 
arasmda goriilecegi vec;hile bu mesele 
dahi diin ogleden sonra akdolunan ikinci 
celsede §oyle halledilmi§tir: 

<<ll atay iilkesinin resmi dili esasen 
tiirk~edir. Bunun yamnda diger bir dilin 
dahi ( yani arabcanm) kullanrlmasr ve 
nerelerde nasrl kullamlacagrmn tayini 
Konseye brrakrlmr§ilr.» 

Nihayet Franstzlan tatmin eden bu 
formiiliin biz Tiirkler kadar diinkii kar -
de§lerimiz olan Suriyelileri de tatmin ede
cegi §iiphesizdir. F ranstzlar evvela San
cak ic;:in yekdigerine miisavi iki resmi dil 
kabuliinii istiyarlardJ. Biz Tiirklere gore 
bunun kabulii c;ok zordu, ve ayni miisavi 
kuvvette ~ifte resmi dili tatbikatta Hata
ym siyasi ve bilhassa kiiltiirel milli ha -
yatile telif etmek kolay degildi. Nihayet 
i§te bu iki ztddi telif eden §ekil dahi bu
lunmu~ ve boylelikle meselede biitiin ala
kadarlann iizerlerincl.e kolayca ittifak 
edecekleri §ekil tesbit edilebilmi§tir. 
Boylelikle Hatay iilkesi milli varhih· 
ntn sahibi olurken ekalliyetlerin her 
tiirlii haklan dahi imkanm azami 
hadlerinde temin edilmi§ bulunuyor. 
Bu bir haldir ki eger ahdi bir mecburiyet 
dahi olmasa Tiirkler onu kendiliklerin -
den tahakkuk ettirirlerdi. 

Bilhassa ii~ aydanberi bize zaman 
zaman ~ok zor giinler ya§atan lsken
denm - Antakya 'Y'e havalisi davast· 
ntn nihayet o bOlgedeki Tiirk varhg1 
esutna uygun bir §ekilde halledilmi§ 
olmast neticesinde Fransa ve Suri· 
yenin Tiirk muhabbet ve iyi miinase
betlerinden biiyiik kazanslar elde et
mi§ olacaklannt biz §imdiden kendi
lerine biiyiik memnuniyetlerle temin 
ederiz. Atatiirk Tiirkiyesi kendi 
milli hukukuna c;ok kuvvetli bir asabi
yetle bagh oldugu kadar ba§kalannm ve 
biihassa aziz kom§ulanmn haklanna 
hiinnet etrnegi dahi pek iyi bilir. 

1921 Ankara itilafnamesile miiteakib 
muahedeler Hatayda milli bir Tiirk 
mevcudiyetini muhtar ve miimtaz bir ida
reye mazhariyet esasile tesbit eylemi§ti. 
Suriye ve Liibnanm istikialleri mevzuu 
bahsoldugu zaman milli Turk Hatay iil
kesinin bu milli muhtar ve miimtaz ida
resi elbette yeni vaziyetle miitenasib ve 
miiterakki bir mahiyet alma!t idi. 

l§te bugiin o liizum, Ba§bug Ata
tiirkiin iqad ve i§aretile, Tiirk mille
tinin hakikaten memnun olacag1 bir 
§ekilde tahakkuk etmi§ bulunuyor. 
Bundan dolayt nekadar sevinsek ve 
oviinsek yeridir. 

Y Cl§astn Tiirk milleti, 
Y a§asm Biiyiik ve Dahi Ba§bugu

muz Atatiirk. 

YUNUS NADI 

OrmanlarimJZJ korumak 
i~in abnacak tedbirler 

[Ba§taratr I fncf sahitede) 

larJ i~inde en az be§ hektar geni§liginde 
bir orman yeti§tirmekle miikellef tutula -
cakttr. Bu miikellefiyete tabi olacak koy 
ve belediyeler ve bunlann yeti§tirecegi or· 
mamn cinsi ve nev'i orman idaresinin en 
biiyiik memurunun i§tirakile vilayet ve 
kaza idare heyetlerince tesbit edilecektir. 
~imendifer idareleri, devlet, vilayet, be
lediye ve koyler yeniden yapacaklan 
demiryollan ve §Oselerin kenarlanna fi
dan dikmek, bunlan yeti§tirmek ve ko· 
rumakla miikellef olacaklardtr. Aga~ 
sevgisini korpe ve gene dimaglara kuv -
vetle a~tlamak ic;in biitiin ilk, ortamek -
teb talebelerile askerlere aga~larm fayda· 
lanm gosteren dersler okutulacak bah -
c;:e, mekteb ve kt§lalar civannda aga~ 
diktirilecek, bundan ba§ka her vilayette 
senenin muayyen mevsiminde aga~ bay -
ram1 yaptlacak, aga~ yeti§tirenlere mii -
kafat verilecektir. 

Ormanlarda goriilen ate§ veya yangm 
alaiminin hemen itfasr mecburidir. Y an -
gma yakm koy ve beldelerin 18 ya§tm 
bitirip 50 ya§mJ doldurmamt§ btitiin er
kek niifusu beraberlerinde mevcud bal· 
ta, kiirek. kazma testere gibi yangm son
diinnege yanyacak aletlerle yangm ye -
rine gitmege ve yangm sondiirmege mec
burdurlar. 

IZLI K Norasteni, 

zafiyet ve 

Chlorose 

benizsizlik _icin, yegAne deva ka~ ih~a ~d~n SIRQP DESCHJENS PARIS 
En muntahip etibba tara£mdan tertip edtlmi~tir. ' 

IIst~nbuJ Borsas1 kapani§ 
fiatleri 26 - 1 - 1937 

PARALAR 

1 Sterl1D 
Ah~ 
oll:l, 

1 Dotar 1<14, 
20 Frans12 Fr. 113, 
20 Llret ltO, 
20 Belc1ka Fr. 1. 
20 DrahmJ 1~. 

20 i.-:>vlcre Fr. . 65. 
20 Leva tO, 

1 Florln ti3, 
20 Cek kronu lf>, 

1 Avusturva 61 tO, 
1 Mark ~o. 

1 Zlotl <10. 
1 Penlrtl" t1. 

20 Lev ll. 
20 Dinar ~ 
Ruble 
1 isvel( kuronu dO, 

1 Tiirk altmt 1039. 
t Banknot Os B <145. 

l;EKLER 

All~ 
Londra o11, 
Nev Yok I I, 79o4. 
Parts 17.01 
Mll~no 16,107 
Bruksel 4, 119l 
A tina :!8.8116 
Cenevre 3,4lll0 
sarva 64.83 
Amsterdam 1,4526 

Prae: J2,78l0 
Vtvana 4.~5JU 

Madr1~ 11.345 
Be rUn L~77,j 

Varsava 4,20;!5 
Budaoeste 4.41>70 
Biikres t08.7ollb 
Belin' ad 34.62<!6 
Yokohama :.l,785 
Mo.skova 24,94 
Stokholm 1.14B4 

ESHAM 

MlllJ 
Anadolu §m. I 

% 60 vadell Jt.95 
Merkez BankasJ 97 oo 

- 1 

Sail 
~1\l. 
1< I. 
!17, 
12o, 
l:!i. 
2~. 

o7o. 
:.lil. 
66, 
tlO. 
23. 
28. 
22. 
2ll. 
u.. 
62, 

6J, 
10,0, 
~46, 

Sa~ 
617, 

' '· 1932 
17,042:> 
1M07u 

-1.1192 
88 1:!17 J 

M785 
64.!13 
1,4520 

2il,7!lll! 
4,255J 

11.:>4..> 
i,\1710 
'.20~5 

4.41i7u 
LCJ8,7o "o 
3~.52;!5 

2,11:!6 
~4,\l!l. 
3,143! 

KapBWf 

21•9;) 
91,50 

tSTtKRAZLAR 

MlllJ 
riirk borcu I vadell u.oo 
~ ~ II pe~tn 21.20 
S1vas • Erzurum 1 95,1!5 
Sivas - Erzurum 2 J5,25 
Siv~Erzurum 11 95 ~o 

TAHViLAT 

Anadolu I va.del1 
~ n va. 

Anadolu mU.. pe$1 
mit vadel1 

MlllJ 
86.55 
ii5.fl5 
59.<.0 
119.60 

Kapan14 
;~25 "16 
2!.2u 
95.~5 
9o.25 
95•Jb 

KaDBJ1.14
1 

35 sa 
35.65 I 
S9,'ll0 .. 
S.l30 

Zahire Borsas1nda 
diinkii muameleler 

1 - ithalat: Bugday 483. ~avdar 87, t1f
tik 10, merclmek 15, mlStr 139 1/4, arpa 43, 
yapak 13 1/4, fasulye 17 3/4, zeytinya~t 63 
1/4, nohud 48, palll.IUk 7, yulaf 17, un 15, 
deri 15, pamukyagl 21 1/4 ton. 

ihracat: Arpa 1800, <;avda.r 450, nohud 
35 ton. 

2 - Satl§lar: 
Bugday, YIWlUIJak kllosu 6 kurua Z2 p~

ra.dan 6 kuru~ 30 paraya kadar, bugday 
sert ldlosu 6 kuru~ 35 paradan 7 kur~ 5 
parayJI. jmd9,r, bugday k1zllca kllosu 6 ku
ru~? 17 1/ 2 paradan 6 kurU§ 25 paraya ka
dar, arpa kilosu 5 kUI"U.\l 5 paradan, l(av
dar kilo.su 5 kurU§ 37 1/2 paradan 6 kuru
§a kadar, mum san kilosu 5 kuru§ 17 1/2 
paradan, yulaf kilosu 5 kuru~? 20 paradan, 
ku~?yemi ldlosu 13 kuru~ 20 paradan 13 ku
ru§ 34 paraya Jr.adar, dan sar1 kilosu 4 ku
ru~? 20 paradan, su.sam k.ilosu 17 kuru~ 10 
para.dan, yapak Anadol kllosu 60 kuru~tan 
64 kuru§ 10 paraya kadar, yapak Trakya 
kilosu 76 kuru§ 30 paradan. yiin ldlosu 78 
kuru~?tan 83 kuru~a kadar, kallar peynlri 
kilosu 42 kuru~ 20 paradan. san.sar derlsl 
l(ifti 3200 kuru§tan 4200 kuru~?B kadar, zer
deva derisi <;ifti 3950 kur~tan 4300 kurU§a 
kadar, tilki derisi <;ifti 575 kuru§. 

5 - Telgraflar: 
Londra: MJ.Str Laplata §Ubat tahm!U 

korteri 22 ~?11. 10 1/2 Pe. Ki. 3 :. 24 8., Lon
dra: K. tohumu Laplata ikinclk!nun tah
mili tonu 11 Ster. 12 1/2 §11. Kl. 7 K. 5 S., 
Anvers: Arpa Lehistan §ubat - mart tah
mili 100 kilo.su 120 B. frank. K1. 5 K. 8 S., 
Liverpol: Bugday mart tahmiU 100 Lib. B 
~ilin 3 1/2 peni. Ki. 5 K. 63 S., §ikago: 
bugday Hartvlnter maylS tahmlll bU§eli 
128 5/ 8 sen. Kl. 5 K, 95 s., Vinlpek: bu~ -
<lay Manitoba maYJS tahmili b~li 122 
sent. Ki. 5 K. 65 S., Hamburg: Findlk il( 
Giresun derhal tahmlli 100 kilosu 159 R. 
mark. Kl. 80 K. 39 S., Hamburg: Findik II( 
Levan derhal tahmlli 100 kilosu 159 R. 
mark. Ki. 80 K. 39 s. 

Cagnlar, konteranslar, kongreler 
Konferans 

Kad1ki:iy Halkevinden; 
29 ikincikanun 937 cuma ak~am1 saat 

21 de Evlmlz salonunda Dr. Necmeddin 
Rifa.t tarafmdan (Keyit verici droglarla 
zehirlenme) adll blr konferans verllecek
tlr. 

Konferanstan sonra kanser, herkes ge • 
lebillr. 

Kongreye davet 
Karagiimri.ik YoksUllara Yardun krurumu 

ba~?kanllgmdan: YI.lllk kongremizin 3111/ 
937 tarihine rashyan pazar gunu saat 10 da 
Karagiimriik Cumhurlyet Halk Partlsi bi
nasmda akdedilece~i nizamnamemlzin be
§incl maddesine tevfikan llan olunur. 

GAiB ARANIYOR - Ur; sene evvel 
Olen yiizba~Ihktan miitekaid !nebolUlU 
Cemilin k1zlan Emine ve Leylamn ha
yatta olup olmadrklarrm ve nerede o
turduklanm bilenlerin insaniyet namt
na atideki adrese malfunat vermeleri 
rica olunur. 

Kad1k6y Yeldegirmeni Recaizade so
kak 73/1 de oturan Hayriye 

27 ikincikanun 1937 
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1 - Hem ispanya paras1 hem sofra le
vazum, gol(ebelerln kulubesl. 2 - Mel?hur 
ve eski bir Ylliilan 11airi, iskambilde en 
yiiksek cins. 3 - Zevk, blr yemi§. 4 - B1r 
emir, vaktile diinya giizeli olan Tiirk kl
Zl. 5 - ipekbticeginin evi. 6 - Spor miica
delesl. blr kesme vas1tas1. 7 - Defa, me~
hur bir Alman mu.siki§inasi, rusl(a ceveb. 
8 - Bir millet, ekmek. 9 - Katil ve cant 
makulesi adamlar. tehlikell bir riizgar. 
10 - Arabca cen az~. sanbahar. 

Yukartdan Wiag1ya: 
1 - Blr kagtd oyunu, pakel'de bir kur ~ 

nazllk (ayni zamanda eczanelerde bulu -
nur). 2- Gayret, insan i:iyle olsayd1 cihan 
cennet olurdu. 3 - Pl~memi~, elinde olm,
yarak. 4 - Bir yemll?, bir deniz olr;iisii. 5 -
Blr sllah, blr eglence yeri. 6 - iskambllde 
kuvvetll blr kagid, uzun hlkaye. 7 - Alaylt 
ve giiliinc yaz1 yazma tarz1, bir edatm k1 -
saltJlmi~ ve kalmla§tm.lml§I. 8 - Ak iis -
tiinde karay1 se~mek, clive. 9 - Dandan 
yapuan blr llfki, nezretme. 10 - Qok degtl, 
blr ay. 
Evvelki bulmacanrn halledilmi~ fekli 
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K ullantlan her~eyin 
omrii kisadir ! 

yaln1z 

RADYOLiN 
ile fu~alanan beyaz, 
parlak ve temiz di~ler 

miistesna 

~i~li Niifus memurlugundan: 
~i§li Pangalb icadiye sokak 9 35/69 

sayllt ev iizerine niifusta yaz1h Agop 
luz1 Lusaperin be§inci hukuk mahke ~ 
mesinin 23/12/936 giinii ve 936/2051 
saydt kararile ad1 Lusi Topalyan olarak 
tashih edildiginden keyfiyetin usulen 
ilamm dilerim. 

Anadoluda bir dogum Evine 

E B E Aran1yor 
Terciimeihal, vesika fotografile 
Kabata~ lnhisarlar Yaprak ~ube
sinde M. Memduh'a ~ahsen veya 
mektupla miiracaab. 

Eski§ehir asliye hu.kuk hakimligin -
den: 

Eski§ehir Ho§nudiye mahallesinden 
Rahmi ktzt Miiriivvet tarafmdan ko -
cast Bafrada maliye tahsildart Sami a
leyhine a!;dan bo§anma davasmm ya -
pdan muhakemesi sonunda taraflarm 
bo§anmalarma dair sadu olan 30/11/ 
936 giin ve 914/744. sayth karar miidde
aaleyhin ikametgaht me!;hul bulunmas1 
hasebile tebligat yapdmadtgmdan teb • 
ligo makamma kaim olmak iizere key -
fiyet ilan olunur. (29533) 

ist. Posta T. T. Basmiidiirliigiinden: 
Ankara ve Istanbul telsiz istasyonlarmm Istanbul piyasasmdan 

ahnacak 166 kalemden ibaret malzeme ihtiyac1 a~tk eksiltmiye ko
nulmu~tur. Eksiltme 12/2/1937 cuma giinii saat 16 da Istanbul 
Yenipostane binast birinci katta Istanbul P. T. T. Miidiirliigiinde 
Miite~ekkil Ahm Sabm Komisybnunda yap1lacakttr. Muhammen 
bedeli 972 lira 80 kuru,, muvakkat teminat 72 lira 96 kuru,tur. ls
teklilerin 'artnamesini gormek ve muvakkat teminatlarmt eksiltme 
giiniinden evvel yahrmak iizere hergiin mezkur Miidiirliik idari ka· 
lemine miiracaatleri. ( 503) 
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TURK GiBi KUVVEL Ti l_.i.st.a.n.bu•I-V•a•k•Jf.Ia•r-D .. ir•e•k•to.·r.Iu•· g111ii-ii.a.n.Ia.r.J _.1 T iirkiye 
Bankas1 

Cumhuriyet Merkez 
istanbul Subesinden: sozu bo~ degildir. 

~A PAM A R K A Miistahzarat• 
bu sozii teyid eden yurd topraklanmn 

biricik imal kaynagtdtr. 

KUVVET, KUVVETLE TUTULUR. 

Avrupaya talebe 
gOnderiliyor 

Maden T etkik ve Arama Ensti
tiisii Genel Direktorliigiinden: 

Miisabaka giinleri uzatdmt,br. 
Taliblerin dikkat nazarlartna 

1- «20» Maden miihendisi ve «10» Jeolog yetittirmek iizere mii· 
sabaka ile Avrupaya «30» talebe tahsile gonderilecektir. tsteklile· 
rin afagtdaki tartlart haiz olmas1 laz•mdtr. 

A - Turk olmak, 
B - Maden ocaklarmda ~ahtabilecek kabiliyette ve sthhati tam 

olmak «Sthhi muayene Ankarada yaptlacakttr.» 
C - Lise mezunu olup frnstzca, almanca, ingilizce dillerinden 

birisini okuyup yazabilmek, 

D - Y at• 18 den at a it ve 25 ten yukari olmamak. 
2 - Maden miihendisligi i~in miisabaka imtiham 26 tubat 1937 

ve Jeologluk i~in 2 mart 1937 giinlerinde Ankarada M. T. A. Ensti· 
tiisiinde yaptlacakhr. 

SATILIK MATBAA 
CINSI !hale giinii 

Matbaa makinesi, 
hurufat ve sair 

Muhammen 
be deli 

Lira Kr. 
4960 25 

ilk 
teminat 
Lira 
373 8/2/937 pazartesi 

saat 15 te 
e~ya 

Evkaf matbaasmdaki makine, hurufat v~air efya a~1k artt1rm1ya 
~·kardm•tbr. lhalesi yukar1da yaz1h giin ve saatte Vak1flar Batmii • 
diirliigii binasu~_daki Komisyonda yap1lacakbr. lstekliler matbaayt 
gormek iizere pazartesi, !rartamba ve cuma giinleri saat «12» ye ka· 
dar ~ehzadeba1pnda Vefa caddesindeki matbaaya ve teraiti anlamak 
iizre Levaztm kalemine gelmeleri ve ihale giinii saat «15» e kadar 
teminat ak!relrini Vak1flar veznsine yabrmalart laz•mdtr. (428) 

Kad1koy Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 ......................................... 
Muhammen 

be del 
Lira Kr. 
540 00 

1500 00 

696 17 

74 72 

Teminah 
muvakkate 
Lira Kr. 

40 50 

112 50 

53 22 

5 Gi 

Oskiidarda lcadiyede Maruf soka • 
gmda 27 sayth suf ~iilk evin tamamt. 
Kadtkoyiinde Hasanpafa mahallesin • 
de Sarayarkast sokagmda 1, 67, 69 
sayth strf miilk maa diikkan evin ta • 
mamt. 
Sinanpafa mahallesinde Karantina so· 
kagmda 31 sayth hane arsasm1n 1/3 
hissesi. 
Oskiidarda Pazarbat• mahallesinde 
T af~tmanok sokagmda 2 sayth araa -
nm 3/4 hissesi. 

Yukanda mevkii ve numaralart, cinsl;ri ve ktymetleri yazth yer
ler bir ay i!rinde pazarhkla sahlacagmdan isteklilerin Kadtkoy Vaktf· 
lar Miidiirliigiine miiracaatleri. (498) 

DiNLEYiNiZ. A VRUP A. AMERiKA 
GUZELLiK PROFESORLERiNi 

VOG kremi ve pudrast 138 milyon Avrupa ve Amerikah bayanlann mef
tun ol4ugu krem ve pudradtr. Amerikah milyarder Hugh Bradford tarafmdan 
insaniyete hizmet maksadile yartm milyon lira sarfile VOG miiessesesini vil
cude getirmi~ ve bu miiesseseye 18 milletin giizellik profesorlerini bir araya 
tophyarak gene hayvanatm vitamin hassasmt haiz cevheri aslilerini kat'i 
usullerle almt§lar VOG krem ve pudra formiiliine ithal etmi§lerdir. VOG kre· 
mi ve pudras1 giizellik ve beyazhk yarabct hassasmt haizdir. Diinya kibar 
bayanlart yalmz VOG miiessesesi miistahzaratiDI kullanmaktadular. Mem -
Ieketimizin her tarafmda VOG kremve pudrast araymtz. Yagh VOG kremi 
gece i~in, yags1z giindiiz i~in VOG krem kopiigii ile yapilmi§ pudrasm1 iste-
yiniz. 

A~tlacak miisabaka imtihanlarmda kazanmif olmakla beraber ISTANBULDA ilk defa 
gonderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile Maden mii· .-•~----
hendisligi i~in «20>> ve Jeologluk i!rin «10» arasmda bulunmak ,arthr. H. ND BE u·· M 

3 - Maden miihendisligi i~in imtihan: Hesab, hendese, cebir, Biiyiik I • K 
tnihanik, fizik, kimya ve yukartda yazth dillerden birinden, 

Reviisii 

4- Jeologluk i~in imtihan: Riyaziye «Hendese, cebir», hayvanat, 
nebatat, jeoloji, fizik, kimya ve yukanda yaz1h dillerden birinden 
yapilacakhr. 
5- Tahsile gonderilecek olanlar, ileride tahsil miiddetleri kaclar 

tnecburi hizmete tabi olduklarmdan, bu hususta miikellefiyetlerini 
tevsik etmek iizere bir taahhiitname verecekler ve bunun i~in de 
tnuteber kefil gostereceklerdir. 

6 - Maden miihendisligi i~in: 
Son miiracaat 20 tubat 937 cumartesi ogleye kadar. 
Sthhi muayene 26 tubat 937 cuma, 
lmtihan 27 tubat 937 cumartesi 
Jeologluk i~in: Son miiracaat 27 fUbat 937 cumartesi ogleye 
kadar. 
Sthhi muayene 1 mart 937 pazartesi, 
lmtihan 2 mart 937 sah 

tiinleri olarak tesbit edilmi~tir. 
Taliblerin niifus hiiviyet ciizdamm, hiisniihal varakasmt, mekteb 

tehadetnamesini veya .bunlarm tasdikli hirer suretlerini 4 ktl'a fo • 
t()graf ve dilek~elerini son miiracaat tarihlerine kadar Ankarada M. 
'r. A Enstitiisii Genel Direktorliigiine gondermeleri ve sthhi muaye· 
lteleri i~in de tayin edilmi~ olan giinlerde ogleden evvel Bay Hasan 
.\parhmanmdaki Enstitii Dairesinde bulunmalan ilan olunur. 

(318) 

Askeri F abrikalar 
llmum Miidiirliigiinden 

Ask 1·~· · I T' I' · b' I er tgmt yapmif o an tcaret Isest mezunu 1r memur a 1 • 

nacakttr. Ticaret tahsilile beraber Banka ve Ticari miiesaeaelerde 
!,!lahtrn•t ve buralardan bonservis alm•t olanlar tercih olunacak ve 
e I · 

.. ermdeki vesikalara ve yaptlacak imtihanda gosterecekleri ehliyete 
gotre Yiiz sekiz liraya kadar iicret verilecektir. 

stekliler' • 'd I ... d' •• 1D tsb a arma baghyacaklart 1ploma, askerlik vesikasl 
ve nufus .. d 
U cuz anlarile birlikte en ge~ 10 fUbat 937 aktamma kadar 

munt Miid .. 1 ..... ur uge miiracaatleri. .( 465 )_ 

.. Pek yak1nda acaba nerede ? ...• 

Konya asliye hukuk hakimliginden: 
Konyanm Civar mahalesinde 35 nu· 

marah evde Ali kizt Zahide tarafmdan 
Uzunkopriide Rtzaefendi mahallesinde 
ibsan oglu Ferit ihsan aleyhine ikame 
olunan bm~anma davastntn miiddeaa -
leyhin ikametgah1 me~hul olmasma 
mebni gtyabtnda icra kilman muhake· 
me neticesinde miiddeaale1hin altl ay 
evvel gaybubeti ve daveti mahkemeye 
icabet etmemesi ve hayah mii§tereke -
ye avdeti haklunda evvelce ihtar1 havi 
sad1r olup iktisabt kat'iyet eden 23/10/ 
935 tarih ve 602 karar ve 586 esas sa -
Yih iliima ragmen bir ay i~inde mii§te· 
rek hayata donmemesi keyfiyetleri, 
mumaileyhin suiniyetile yani evliligin 
uhdesine tahmil eyledigi vazifeleri yap· 
mamak maksadile uzun bir zamandan
beri kar151 davac1 Zahideyi ve kii!<iik 
~ocugunu terk ve ihmal eyledigini ve 
mii§terek hayata avdetten imtinami 
isbat ve bu ise kanunu medeninin 132 
nci maddesi mucibince bo§anma sebebi 
te§kil eylemi§ olmasma binaen mezkur 
kanunun 138 inci maddesi mucibince 
davac1 Zahidenin miiddeaaleyh Ferit 
ihsandan bo~ olmasma ve kabahatli 
olan miiddeaaleyhin 142 nci madde 
hiikmiine tevfikan iki sene miiddetle 
yeniden evlenememesine ve kii!<iik og
lan ~ocugunun velayetinin anasmda ip-

Tel. 4 ... 

MAHDUD MES'ULiYETLt 

Umum Sarac; san'atkaran 
Kooperatifinden 

Kooperatifimizin yllhk umumi heyet 

toplanttst 18/2/937 tarihine miisadif 

per§embe giinii saat on dortte Fatihte 

Atpazarmda §irket merkezinde yapa -

cagxz. Hissesini tamam alan ortaklarm 

haztr bulunmasi iHin olunur. 

Ruznamei miizakerat: 

Heyeti idare raporu, murakib raporu, 

bilan!<o ve nizamname mucibince ida • 

re se~imi. 

Istanbul Mavnacdan 
Tahmil ve Tahliye T. A. $irketi 

Trsfiye Heyetinden 

Tasfiye halinde bulunan §irketimizin 

umumi heyeti 16/2/937 tarihine miisa

dif sah giinii saat 16 da Galatada Billur 

sokagmda Biiyiik:tiinel hanmda 14 - 15 

numarada toplanacakttr. Nizamname -
nin 26 nc1 maddesi mucibince hissedar

larm lrlsselerini kaydettirerek duhuli· 

ye varakalarm1 almalar1 ilan olunur. 

Ruzname: Tasfiye i~leri hakkmda 

izahat itas1. 
kasma dair sadu olup beray1 teblig Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilil~~kt~~----· 
giinderilen 30/11/936 tarihli ve 767 ka· , Doktor It 
rar ve 652 esas ilam sureti miiddeaaley
hin ikametgah1 me!<hul oldugundan 
bahisle tebligsiz olarak geri ~evrilmi~ 

oldugundan i§bu hulfisai hiikiim teblig 
makamma kaim olmak iizere ilan olu-
nur. (29597) 

HORHORNi 
Eminonii muayenehanesinde hergiin 
ak~ama kadar hastalanna kabul 

.. _. eder. Telefon: 24131 --· 

, 
Mevduah koruma kanunu mucibince muhtelif miiesseseler tara -

fmdan Bankamtza tevdi edilmit olan ve kanuni miiddetleri hitam 
bulan atagtda aded, cins ve muhammen ktymetleri yazth miicev • 
herat a~1k arthrma ile 29/1/937 cuma giinii saat 13,30 da Istanbul 
Belediyesi Miizayede Salonunda Sahta ~Ikartlacakbr. (502) 

Adedi Cinsi 

1 
1 
1 

10 
2 
1 
5 
1 
1 
1 

10 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
6 

12 
3 
1 
1 

1 
1 

Giimiit ibrik 

» kemer 

» ibrik 
)) zarf 
)) kupa 
)) tab aka 

» tath kat•i• 
Altm minah kordon 
Giimiif kat•khk 
(;ift roza kiipe 

Giimiit kat•k 
» ~atal 

» bt~ak 

Roza igne 
» yiiziik 
» kelebek igne 
» yiiziik 

Ciimiif kattk 
» ~atal 
)) zarf 
)) zarf 
)) kattk 
)) kemer 
)) tab aka 
)) tabla 

) 

) 

) 

) 
) 

) 
) 
) 

) 
) 

» diidiik maa kordon 
Altm ve elmaa hurda par~alart 
(;ift altm kiipe ) 
Alttn kaplama bilezik ) 

)) igne 
yiiziik 

» aaat 
» sikke 

Giimiit zarf 
Altm saat 

» kordon 

Cift roza kiipe 
Altm kordon 

a a at 
)) » 

Roza menekte igne 

) 

) 

' Altm hurda bilezikli saat 
Cift hurda altm kiipe 

) 

) 

Muhammen ktymeti 
TL. 
35.-
5.-

11.-
7.-

3.-
3.-

50.-
7.-

20.-

25.-

13.-
10.-
35.-
6.-

20.-

9.-
7.-
1.50 

2.-
2.-

3.-

2.-
5.-
5.-

15.-
60.-
14.-
50.-
10.-
12.-
70.-
10.-
12.-

1 
1 
1 

1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
1 

Roza gravat ignesi ve bir roza par~as1 3.-

2 
1 
1 
1 

" 

Cift roza kiipe ) 
~Ibn roza igne ) 

» tadlen 
» bilezik 

» saat 
Roza kelebek igne 

igne » 
)) 

)) 

yiiziik (bir tati noksan)' 

» 
)) )) 

Altm halhka 

Cift roza kiipe 
Giimiit kupa 

» kattk 
» kemer tokasi 
» bilezik 

A\~In bilezik 
» tadlen 
» saat 
» igne 

Roza yiiziik 
Altm kostek 

» saat 
Roza yiiziik 
Altm saat 

» yiiziik 
» tadlen 

Ciimiit kutu 
Ptrlanta yiiziik 
Roza tektat yiiziik 
Altm saat 

» kordon 
» gerdanhk 

Mineli altm kostek 
Zinet altlnl aikke 
J{oza yiiziik 

» hurda igne 
Altm bilezik 
Roza yiiziik 

» igne 
Ciimiif bilezik 
Hurda altm aaat 
Bir miktar inci 
Altm saat 

» bilezik 
» kostek 

Roza yiiziik 

)" 

) 
) 

>: 

) 
) 

» ha~ (bir tat• noksan). 

10.-
20.-
20.-
8.-

40.-
30.-
12.-
14.-
12.-
5.-

12.-

5.-

13.-
3.50 

4.-
17.-
23.-
13.-
10.-
3.-
6.-

10.-
2.-

200.-
120.-
12.-
30.-
35.-
20.-

4.50 
10.-
3.-

15.-
18.-
2.-
1.-
3.-
8.-

40.-
16.-
12.-
4.-
3.-
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10 CUMHURiYET 27 ikincikanun 1937 

MUSAHiBZADE CELAL'in 
18 kitabdan ibarel T ema'a Kiilliyab 

tamamen nefredilmi,tir. 
1 - Bir Kavuk Devrildi, 2 - Aynaroz Kadtst, 3 - Ath Ases, 4 - Balaban 
Aga, 5 - istanbul Efendisi, 6 - Giil ve Goniil, 7 - Demirbat ~arl, 
8- Fermanh Deli, 9- Katik~Ilar, 10- Kafes Arkasmda, 11 - Kop
riiliiler, 12 - Giilsiim, 13- Mum Sondii, 14- Lale Devri, 15 - Pazar-

tesi Per~embe, 16- Macun Hokkast, 17- Yedek!ri, 18- Selma. 
Beher kitab 50 kuruttur. 

SERVER BEDi 

CUMBADAN RUMBAYA 
Saf ve temiz bir afkin heyecanl. macerast. Ku:s geceleri lezzetle 
okunacak resimli ve 400 sahifelik aile romam. Fiab 100 kuru,tnr. 

RAFAEL 
ve 

GRAZiELLA 
Lamartine'in 

Bu iki \laheseri Halid Fahri Ozansoy tarafmdan lisammxza 
terciime edilmi,tir. Rafael 100, Graziella 75 kuruttur. 

Goethe'nin Asklan ve Ask ~iirleri 
Yazan: 

Halid F ahri Ozansoy 
Fiah 75 kuruttur. 

KANAAT KiTABEVi 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
Kapah eksiltmiye konulan it ~ ~atal- Baymdtr yolunun 0+000-

4 + 30Q kilometrolan arasmda 
kaldtrim yaptst. 

Ke,if bedeli: (13372) lira 80 kr. 
Bu ite aid tartnameler ve evrak 
afagida gosterilmi,tir: 

BOL SiHHAT 
BOL NE'E 

Nihat A. KUTMAN Sarabevi 
' 

Tiirkiye Anonim 

Lastik Sirketinden : 
~irketimizin hissedarlar heyeti umu

miyesi alelade olarak yirmi yedi §Ubat 
1937 cumartesi giinii saat 10,30 da §ir· 
ketimizin Yeni Postane kar~1smdaki 

merkezinde i!;tima edecektir. Mezkftr 
i!;timada bulunmak istiyen en a§agi 25 
yirmi be§ hisseye malik hissedarlarm 
i!;timadan on giin evvel hisse senedle -
rini §irketin Yenipostane kar§ISlndaki 
merkezine vererek kaqdt~nda duhu -
liye varakalar1 almalar1 ilan olu~ur. 

MUzakere ruznamesi : 
1 - idare meclisi raporunun dinlen· 

mesi ve idare meclisinin ibras1. 

2 - Murak1b raporunun okunmasJ ve 
kabulii. 

3 - Bilan!<o ve karii zarar hesab1 -
nm tetkik ve tasdik1. 

4 - idare meclisi azast intihab1. 

5 - 1937 senesi i!;in murakib intiha
bt ve iicretinin tayini, 

•-• Dr. iHSAN SAMI --

Gonokok As1s1 . 
Belsoguklugu ve ihtilatlanna kar~1 

A. - Eksiltme •artnamesi. pek tesirli ve taze a~1d1r. Divanyolu 
B. - Mukavele projesi Sultanrnahmud tiirbesl No. 113 .................... 
E. - Baymduhk i,Ieri genel tart- Profesiir K. KiimUrcan'm 

namesi. 
D. - F enni farlname. Modern ve herkese elzem kitablan 

C. - Ke,if ve proje grafik. Ameli ve tatblki kambiyo ~· 
lstekliler bu tartname ve evrakt lzmir - Ankara - Istanbul Baym • Yen! muhasebe usulii 122,50 

duhk Direktorliiklerinde goriip inceliyebilirler. · f~~~~d ~mat ve bankacilik 1~~.50 
Eksiltmenin yaptlacag• yer, ta • :ihtLSas muhasebelerl (§irket, sanayi, 
'h ztraat, banka) 175 

rt ' giin ve saa : Ticarl ve mall hesab 1 1ne1 ktsun 70 
15 'ubat 937 pazartesi saat 11 de Zlhni hesab kaidelerl 20 
lzmir IIi Daimi Enciimeninde. Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 56 

Muvakkat teminat: ( 1003) lira 
Eksiltmiye girebilmek i~in gere
ken belgeler: 

Baymdtrhk Bakanhgmdan 937 yth 
i~in ahnmtf miiteahhidlik beige -
sile Ticaret Odast belgesi. 

Teklifnameler ii~iincii maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar 
lzmir IIi Daimi Enciimeni Ba,kanhgma makbuz mukabilinde veri -
lecektir. (377) 

Ziraat Vekaletinden: 
Yiiksek ve Orta Ziraat ve Ziraat Makinist Mektebi mezunlar1ndan 

olup ta Vekaletimiz tetkilatt haricinde ~ahtmakta bulunan ve yeni 
a~tlacak ziraat i,Ierinde vazife almak istiyen meslek miintesiblerinin 
ii~er ktt'a fotograflarile mezun bulunduklart mektebi, mezuniyet ta
rihlerini, fimdiye kadar iizerinde ~ah,ttklart resmi ve hususi vazife 

Yeni hesabi tlcari (mufassal eser) 200 
Malt eebir (istikl'az ve slgorta he-
sablan) 100 

Ba§hca sat1~ yeri: ikbal Kitabevi 

•-Kulak, Burun, Bogaz --.1 
MUTEHASSISI 

Dr. ~EVKET TARAY 
Beyoglu, istiklal eaddesi Singer 
kar1$Ismda Saka «,;Ikmazi No. 3 

Telefon : 43242 

rNI$ANYAN 
Hastalannt hergiin ak§ama kadar 
Bevoglu, Tokatlivao oteli vamoda 

ekteb sokak 35 numarah mua• 
venehanesinde tedavi eder. 

ve i,leri ve bu vazife ve i,lerden ayrtlma aebeblerini ve ite batlama F Operator 't 
ve ayrtlma tarihlerini gosteren bir beyannameyi bir istidaya baghya- RIZA \iNVER 
rak tez elden Vekaletimize gondermeleri ve muvazzah adreslerini Oofium ve kad•n hastallklar1 
bildirmeleri ilan olunur. «31» (156} mlitehasstst 

1- Ca~aloglu, Nuruosmaniye caddes1 

inhisarlar Umum Miidiir)ugiinden , T~~~ .. 2~~ Ma2~~~ 1 

----------------------------~ Cibali Kutu fabrikam1zda mevcud «30.000» kilo kapak tahta par-
~ast 16/11/1937 tarihine rashyan sah giinii saat 10 da pazarhkla sa· 
ttlacakllr. lsteklilerin tahtalart gormek iizere hergiin Kutu fabri -
kasma ve pazarhk i~in de tayin olunan giin ve saatte yiizde on be' 
giivenme paralarile birlikte Kabata,ta lnhisarlar Levaztm ve Mu
bayaat ~ubesi Miidiirliigiindeki Sah!J Komisyonuna miiracaatleri. 

(509) 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 

Mahkemesi Reisliginden: 
istanbul ~ehremini Refetpafa caddesi Cami sokak (12) sayxh ev

de oturan !fofor Arif oglu Feride: 

«;atalca asliye hukuk bakimliginden: 
«;atalcanm Arnavud koyiinden Bo§ -

nak ~akir oglu theyre: 
Karmtz «;atalcamn Orciinlii koyiin -

den Demir ktzi Bahriye tarafmdan a
!;tlan bo~anma davas1 iizerine kanunu 
medeninin 138, 139 6 ve 130 uncu mad
delerine tevfikan bo§anmamza dair 
verilen 13/2/935 tarih ve 6/23 saytll 
karan gtyabinin ikametgahm1zm me~
hul kalmas1 hasebile ilanen tebligine 
ve bir niishasmm mahkeme divanha -
nesine ilsak edilmesine karar verilmi§ 
oldugundan kanuni miiddet zarfmda 
itiraz ve kanun yollarma miiracaat et· 
mediginiz takdirde hiikmiin kesbi kat'i
yet edecegi ilanen teblig olunur. (29588) 

Sahfb ve Baqmuh.arrtrt: Yunua Nadi 
Umumt neqrtyatt tdare eden YaZt lflerl 

Mildilril: Hikmet Miinif 

Cumh.urtuet matbaas1 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 

Semti ve mahallesi 

Kuzguncuk 

Aksaray Baklahkema

leddin 

Riistempa§a 

Beyog]u Biiyiikpangaln 

Biiyiikada Yah 

Beyoglu Yeni~ehir 

Kad1koy Caferaga 

Biiyiikada Yah 

Yenikoy 

Aksaray lnebey 

Beyoglu Hiiseyinaga 

Ka$Impa~a Haci§aban 

Beyoglu F erikoy. 

Sokag1 

T ahtahbostan 

E: !mam Y: Tiryaki

hasanpa§a 

<;omlekc;:i 

E: T uma ve Cedidiye 

Y: T urna ve Olc;:ek 

Mehmedcik 

Emlak No. 

E: 10 Y: 22 

E: 20 Mii. 

Harita 1864 
E: 2 Y: 24 
Mahallen 25 

E: 27 - 26/1 
27-26 

E: 25 Y: 29 
Ada 26. Parse) 6 

E: Kilise Y: HacJelbey E: 28 
Y eni E: 18 Y: 3 

E: lstavrinos Y: Palamut 

E: Berberyanko 

Y: Sermed 

53 

E: 6 Y: B 

Mirahorhamamt E: 152. Ada 63 

Harita 1668 
E: Duvarci Y: Du- E: 59 Y: 69 

varctadem ve T enekeci 

Bademalt1 ve Agabey E: 4 - 7 Y: 
20- 17 

Aka rca E: 5 Y: 7 - 7/1 

Kuyulubag E: 46 Y: 58 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayrimenkuller on giin miiddetle sah§a <;Ikanlmi§hr. 

zartesi giinii saat 14 tedir. 

Sat!~ miinhaman gayrimiibadil bonosiledir. 

Devlet Demiryollan islelme Umum • MiidiiriUgiinden 

Muhammen bedeli (24,000) lira olan 780 ton hematet, 180 ton do

kiimhane piki 9/3/1937 salt giinii saat 15,30 da kapah zarf u~ulile 
Ankarada ldare binasmda satm ahnacakhr. 

Bu ife girmek istiyenlerin (1800) lirahk muvakkat teminatla ka -
nunun tayin ettigi vesikalart, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 
numarah niishasmda inti,ar etmif olan talimatname dairesinde alm
mif vesika ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reis
ligine vermeleri laztmdir. 

~artnameler parastz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-

darpa,ada Teselliim ve Sevk ~efligind~n dagthlmaktadtr. (412) 

Cumhuriyet Merkez Bankasi 
Istanbul ~ubesinden: 

~orluda Y akuplu muallimi Bay Naki adma yazth D stmfmdan 
bir hisselik 27970 numarah bankam1z aksiyonu kaybedildiginden 
arttk hiikmii kalmadigmi ve sahibine batka numarah yeni aksiyon 
verilecegi bildirilir. (505) 

' I 

KUMBARA 

Cinsi ve hissesi 

Bahc;:eli ah~ab ha

nenin 6/28 his. 

66,94 metro arsa 

Ah~ab diikkamn 

11;12 his. 

Kargir hane ve 

arsamn 1 /2 his. 

90 metro arsa 

172 metro arsa 

97 metro arsanm 

3/8 his. 

32 metro arsa 

Ahu arsasmm 

1/2 his. 

Hisseye gore 

muhammen K 

1000 Kapah zarr 

3 7 4 Ac;:1k artt1rma 

2500 Kapah 

260 

150 

100 

25 

» 
» 

» 
» 

30,73 metro arsanm 200 » 
1 0/16 hissesi 

26,50 metro arsa 150 » 

337,50 metro yan- 2030 Kapah zarf 

mi§ iki hane arsas1 

Bahc;:enin 1 /2 his. 

Ah§ab hane ve bah- 400 » 
~enin 12/24 his. 

!haleleri 8/2/937 tarihine dii§en pa -

Kimyadan anlar ~ 
Bir Tiirk Genci 1 

aran1yor 
Kimyahanelerde ~ah$mi§ maden 

tahlili yapabilecek bir Turk gen 
cine ihtiya~ v .. rdu. Taliblerin Ga 

latada Sarab lskelesi sokaA-• Mu· 
radiye Han be~inci katta 30 nu 
marava miiracaat et,,.e)eri. 

Dr. Hafiz Cemal 
IJ 

Lokmatt He im 
Dahifiye miltehasstsl 

Pazardan ba~ka giinlerde oltleden 
~onra saat (2lh tan 6 ya) kadar !stan· 
bulda Divanyolunda (104) · numara1.1 
husust kabinesinde hastalanm kabul e-o 
der. Sah, cumartesi giinlerl sabali 
c9 1h • 12~ saatlerl hakikt nkaraya mah .. 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. Kl§hk 21044. 

0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

'·:.: 

Karm1z Ankarada Hacxdogan ma~allesinde Drugan sokak (1) 
sayth evde Fahriye vekili Ankara avukatlarmdan Axiz tarafmdan 
mahkememize a~hg1 (24/11/936) giinlii dilek~esinde: Evinizi ve 
~ocuklarmizt terkederek y1llardanberi gelmemit bu]undugunuzdan 
evinize donmenizin ihtarma karar verilmesini iatemf• bulundugun· 
dan ilamn ertesi giiniinden itibaren «10» giin zarfmda bu husus 
hakkmda cevab vermeniz ve duru,ma giinii olarak ta tayin edilen 
(17 /2/1937) ~artamba saat 14 te mahkemede haz1r bulunmamz ve
ya bir vekil gondermeniz lazimdJr. Aksi takdirde H. U. M. K. 
( 401) ve ( 405) inci maddesi mucibince g1yab karart verilecegi mez
kur kanunun (142) nci maddesi ahkamma tevfikan (~agnlma ka
gtdt) yerine ge~mek iizere ilin olunur. d70» (469)_ BASUR HEDENSA 

Biitiin diinyanm en 
AmeliyatsiZ memeleri mahveder, 

kam, agny• derhal keser. 
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ilaclar1n1zl SALiH NECATi den ahmz. Re~eteleriniz bii
yiik bir dikkat, ciddi bir 

istikametle hazulan1r. KESKiN KA$ELERi Grip, Nelle, ba~ ve di~ agr1lar n1, 
muannid sancllan bir anda keser 
K1ymettar bir ilacd1r. 

Ankara Vilayeti Ziraat 
Miidiirliigiinden: 

1 - Vilayet ~ift~ilerine dag1blmak iizere 50 aded zikzak brm1k 
a~tk eksiltme ile satm ahnacakbr. 

2 _ Eksiltme 10/2/937 ~artamba giinii saat 15 te Vilayet Ziraat 
Miidiirliigiinde yapdacakhr. 

3 - T•rmtklarm muhammen bedeli 850 lirad1r. 
4 - ~artnamesi Istanbul ve Ankara Ziraat Miidiirliiklerinde go· 

riilebilir. 
5 - lsteklilerin pazarl1k i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 

tutan olan Banka mektubu veya Muhasebe Miidiirliigii veznesine 
nakten yahrdan makbuzla birlikte miiracaat etmeleri. ( 449) 

1$lt3A TAHvil Ot.UNM1VAN 
CERYAN ~CIN 

PARA 
VERMEYiNIZ 

PHILIPS AMPULLARI 
Tiirkiye Umumi Mumessilligi : HELiOS Mi.iessesat1, 

Istanbul - Galata, Voyvoda Cad. No. 124 - 126 • 128 
( Yeni blnas1nda ) 

Memur Al1nacak 
P. T. T. Umumi Miidiirliigiinden: 

)"·~esab ltleri Miidiirliigiinde miinhal otuz bet lira maath tefliklere 
. 'llksek Ticaret veya Siyasal Bilgiler okulu mali tubesinden mezun 
1ki tnemur ahnacakhr. 

'faliblerin 788 sayth memurin kanununun dordiincii maddesinde 
~azth vaSiflan haiz bulunduklarma dair vesikalarile miiracaatleri. .. (504) 

DiKKAT! 
Me~hur 

DAYMON 
Pil ve fenerlerini kullananlar 

sat1c1lardan 1srarla 

DAYMON 
AMPULUNU 

isternekted' I 
•r er. Zira DAYMON ampullan ~ok dayamkhd1r ve ~ok 
parlak ziya verirler. Biitiin diikkanlarda sabLr. 

istanbul Beledivesi ilanlar1 

Beber metre murabbama 5 lira ktymet bi~ilen Aksaray yangm 
yerinde 12 nci adada 2 metre 50 santim yiizlii 21 metre 65 santim 
murabba1 arsa satdmak iizere a~tk arthrmtya konulmu~ ise de istekli
si bulunmadtgmdan pazarhga ~evrilmi~tir. ~artnamesi Levaztm Mii· 
diirliigiinde goriilebilir. lstekliler 8 lira 11 l~rutluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 28/1/937 pertembe giinii saat 14 te 
Daimi Enciimende bulunmahdtrlar. «B.» (288) 

I 

Senelik. muhammen Ilk teminah 

kiras1 
Mercanda Y ava~atahin Uzun!rarttda 240 
numarah diikkan. 
Kantarctlarda Kepenk~isinan medresesi • 

nin 2 numarah odast. 
Sultanmahmud Tiirbesi Alemdar mahal· 
lesinin Hocariislem sokagmda Dariissii -
adeagast Mehmedaga mektebi. 
Unkapamnda Yavuzersinan mahallesinin 
Unkapam caddesinde 5 No.h diikkan. 
Fatihte Kirmasti mahallesinin Camiavlusu 
sokagmda 5 numarah Bahrisefid ~ifte -

60 

12 

240 

84 

4,5( 

0.90 

18 

6,30 

ayak medresesi. 300 22,50 
Yukartda semti, senelik muhammen kirasile ilk teminatlar1 yazth 

olan mahaller teslim tarihinden itibaren 937 veya 938 - 939 sene
Jeri maytst sonuna kadar kiraya verilmek iizere ayrt ayn a!r1k art • 

brm1ya konulmutlardJr. 
~artnameleri Levaztm Miidiirliigiinde goriilebilir. fstekliler hi • 

zalarmda gosterilen ilk teminat makbuz veya mektubile braher 28/ 
1/'J37 pertembe giinii saat 14 te Daimi Enciimende bulunmahdular. 

«l» (246) 

$ i $ L i $i FA YURDU 
Bomontide Terkos su deposu civarmda .. Telefon: 41807. 

Operator Dr. R1FAT BERKMAN ve Operater Dr. NAZIM ARMAN ta
rafmdan dimag, sad1r, batm ve saire ile eski ve yeni kink, <,r1klk ve 

egri bacak ameliyatl yap1lrr. 
RONTGEN, DiYATERMi, ULTAR ViYOLE, PANTOSTA 

ve sair bilciimle vesaiti cami, bula§lk olm1yan hastahklara 
ve her hekime a<,r1k hastane. Fiatlar 2,5, 3,5, 4,5 lira. 

Vakti miisaid olm1yanlara biiyiik kolayhk gosterilir. 

S1hhat ve i~timai Muavenet 
V ekaletinden: 

26 mayts 1928 tarih ve 1267 sayth lspen~iyari ve hbbi miistahzar

lar kanunu mucibince ruhsatnameyi haiz yerli ve yabanc1 hbbi miis
tahzarlarm baztlarmda adt ge~en bu kanunun 12 nci maddesi ah • 

kamma tamamile riayet edilmiyerek miistahzarlarm iizerinde yazth 

bulunmas1 icab eden ~artlardan baztlarmm noksan btrakddJgt ya • 
ptlan incelemeden anlattlmtthr. fspen~iyari ve ttbbi miistahzarlar 
kanununun 12 nci maddesi ataitya aynen yaztlmlfhr: 

«Miistahzarlarm harici ambalaj aksam1 iizerinde ve ambalaj de
runiindeki tarifnamelerinde vazth olarak amilinin ismi ve imal edil
digi mahal ve ruhsatname numaras1 ve sureti istimali ve fiab mu • 
harrer olacak ve terkibinde miiessir ve semmi edviye bulundugu hal· 
de cins ve miktar1 nazar1 dikkati celbedecek suruette kayid ve itaret 
edilecektir. Tabib re~etesile sahlmasma miisaade edildigi takdirde 
bu husus dahi sarahaten yaztlacakbr.» 

Kanunun bu maddesine tamamile uygun olmtyarak noksan bir te· 
kilde piyasaya ~·kartlmtf hbbi miistahzarlarm sahtma miisaade e
dilmiyecegi gibi ayni kanunun yirminci maddesine gore de muamele 
yaptlacagmm yerli ve yabanct miistahzar sahiblerince malum olmak 
iizere keyfiyetin ilamna liizum goriil~iittiir. Kanunun bu maddesin
de yazth hususah noksan olan miistahzarlarm ilan tarihinden mu • 
teber olmak iizere ii!r ay zarfmda tamamlanmast ve yabanct miistah
zarlarm ambalajlart i~indeki prospektiislerin hirer tiirk~elerinin de 
bulunmas1 laz1m geldigi ilan olunur. {471) 

Ziraat V ekiletinden: 
Sivil ve Askeri San'at mektebinin makine ve demircilik klSlmlarm

dan mezun ve yahud ta !riftliklerde ve ziraat miiesseselerinde traktor 
ve ziraat makinelerini kullanmagt hakkile ogrenmif olup ta yeni a!rt· 
lacak ziraat itlerinde istihdam olunmaga talib bulunanlardan San'at 
mektebi mezunlarmm tehadetname suretlerini, digerlerinin ehliyet 
vesikalanm ve her iki ktsim talibin de timdiye kadar bulunduklan 
itlerden almlf olduklan hiisnii hizmet vesikalarile ii!rer ktt'a fotograf· 
lar1m bir istidaya baghyarak tez elden Vekaletimize gondermeleri 
ve muvazzah adreslerini bildirmeleri ilan olunur. «32» (157) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye kadar binlerce ki~iyi zengin etmi1tir 

4 iincii ke,ide 11 ~UBA T 1937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 5 0 . 0 0 0 liradn-. 
Ayrtca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vardtr .•. 
DIKKAT: Bilet alan herkes 7 ~UBAT 937 giinii ak,amt· 

na kadar biletini degittirmit bulunmahd1r. Bu tarihten sonra 
bilet iizerindeki hakkt sakit olur .•• 

KANZUK SAC EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa~Iarm koklerini kuvvetlendirir. 
Dokiilmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve biiyiime kabili -
yetini artrrarak sa~lara yeniden 
hayat verir. Kokusu Iatif, kullan1~1 
kolay bir sa~ eksiridir. 

ingiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoglu • Istanbul 

Zonguldakta Eregli Havzai 
F ahmiyesi Miidiirliigiinden: 

1 - Kozlu ve Kilimli timendiferleri i!rin a~1k eksiltme ile 100 ta
kim araba tekerlegile demiryol rayi, makas1 ve vagon tamponu sa• 
tin ahnacaktir. Biitiin terait tartnamesinde yaz1hd1r. 
2- lhale; 1/2/1937 pazartesi giinu saat 15 te Zonguldakta Ma

den Miidiriyetindeki Komisyonda yaptlacakbr· 

3 - Bu ite aid tartname ve malzemenin cinsi, miktarm1 havi lis
te ve fen raporu Zonguldakta Maden Miidiriyetinden ve lstanbulda 
Istanbul Mmtakas1 Maden lrtibat Memurlugundan parastz verilir. 

4 - 100 taktm tekerlegin muhammen bedeli 4849 lira 5 kuruttur. 
5 - Demiryolu rayi, makas1 ve vagon tamponunun muhammen 

bedeli de 2661 lira 61 kuruttur. 
6 - Muvakat teminat bu bedellerin % 7,5 gudur. 
7 - Muamelesi ve evrak1 baska baska olan bu iki eksiltmenin 

' ' 
ihalesi ayni giinde yapilacakhr. Her ikisine birden veya ayr1 ayn ta• 
lib olanlartn Havzai Fahmiye Miidiirliigiine miiracaatleri. (326) 

POKER 
" T1ra§ b1~ag1 yerine ba§ka bir b1~ak 

verirlerse aldanmayuuz. 

lsrarla POKER PLAY 
bra§ b1~aklanm isteyiniz. 

izmir ikinci icra Memurlugundan: 
Muhatab: Biirhaniye kazasmm Armudova nahiyesinde oturmakta 

iken halen ikametgah1 belli olm•yan olii Kondak!rtzade 
Mehmed miras~tlarmdan k1z1 Cemil tarafma. 

Biirhaniye kazasmm Armudova nahiyesinde oturmakta iken ahiren 
olen peder ve murisiniz Kondak~Izade Mehmedin lzmirde tiiccar -
dan Bohor S. Alazrakiye Biirhaniye tapu idaresinin 8/9/928 tarihli 
ipotek senedile borclu bulundugu miitebaki 3,300 liradan dolay1 
varisi s1fatile namm1za pkanlan odeme emri Danca ve Biirhaniye
deki adreslerinize gonderilmit ise de bulunamadigmtzdan ve bali 
haz1r ikametgahm•zm belli olmamasmdan nati teblig edilemedigi 
anlattlmif ve ilanen tebligat ifasma karar verilmit oldugundan itbu 
ilanm netri tarihinden itibaren 30 giin i~inde borcunuzu tediye et
menizi ve bu babda kanunen tayani kabul bir itirazm1z varsa gene 
netir tarihinden itibaren 10 gun zarfmda yazile dermeyan ve vesai
kinizi ibraz etmenizi aksi takdirde kanuni miiddet ge!rtikten sonra 
vaki olacak itirazmtz dinlenmiyerek icra takibatma devam ve ipo • 
tekli gayri menl.:uliin usulen sahlacagt odeme emri makamma kaim 
olmak iizere ilan olunur. Dosva numarast 937/7430: ( 487), 

Mevduat i<;In elveri§li ~artlar 
Para plasmaru j<;in ogutler 
Kirahk Kasalar 

Buh.in gun aras1z ac;tkhr 
- ---- ·-- ----- --- ----- -------

Edremid Beledive Reisliginden: 
Belediyemizin a~1k olan 165 lira iicretli miihendisligine istekli o -

lanlarm miiracaati ilan olunur. Taliblerin miihendis diplomasm1 hamil 
ve musaddak ~ehir plamm tatbika muktedir bulunmalan ~artbr. Ma
kine, elektrik, su i~lerinden anhyanlar tercih olunur. Miiracaata ev -
rak1 miisbitenin eklenmesi laztmdtr. (14) 



) 

1 

oel 

IY 
eh 
lftl 

( 

,. 

~. 
1 

lu 
itr 

nm1 
g• I 
ar 

I 
'in 
r. 

~n I 

faa 
bile 
r h 
'a!J 

te 
YJn 
' l-
•\2 
til 

~~ 
•l'J 
ed 
A 

r 
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Pirin~ - Yulaf - Mercimek • Bug day - irmik • Patates · M1s1r - arpa • Bezelye • Cavdar Turlu B adem 

Ozlii unlar1n1 
Y avrular seve 
saf hububat1n 

seve yiyor. Ve bu leziz g1dalara bay1hyorlar. Tabiatin 
ozlerinden istihsal edildigi i~in ~ecuklar ~abuk ne~vii 

niima buluyorlar. <;abuk biiyiiyorlar. HastahksiZ ve ~ok uzun omiirlii 
oluyorlar. 

Mutlaka HASAN ismine ve markas1na dikkat ediniz. Eczanelerde ve bakkaliyelerde 
bulunur. 

HASAN Deposu: istanbul, Ankara, 

YALNIZ •••• 
1937 YENi 

GENERAL • ELECTRiC 
RADYOLARI 

Radyo tekniginin son icad1 olan 

Bu cihaz, sesin otomatik bir tarzda • 
miikemmelen ititilmesini temin eder. 

Biitiin dalgalarda mutlak ve pa razitsiz 
olarak h;ler ve berrak bir ses verir. 

GENERAL • ELECTRiC 

Radyolar• 12 ay vade ile sat1l1r. 

Yegin satu; 
mahalli : DKW Beyoglu, 

lstiklal caddesi 28, Telefon : 43849, Telgraf : DE KA WE • istanbul 

Kartal 
Mevkii 

Ba~nbi.iyi.ik yallSl 

» 
)) 

Kartal 

Malmiidiirliigiinden: 
Sokagt No. 

K1lavuz !raytn 164 9195 Metre 
» » 165 22975 » 
» » 166 5514 » 

Oski.idar c:ad. 443,443 213 » 
1 2 

Cinsi Muhammen k1ymeti 
Mu. Bag yeri 919,50 

)) » » 2297,50 
» Bah!re 551,40 
» Arsa 438,00 

f; 

Maltepe Stgtryolu mevkii 913 » » » 73,04 
Kartal lstasyon C. 209 1135 » » » 662,70 

» >> 9 527 » » )) 459,-

K,. 
10 
10 
10 

Yukarlda yaz1h mallann hizalarmda gosterilen ktymetler 6/2/937 cumartesi giinii ogleden evvel 
saat onda sahlacakbr. Sahf bedeline istikrazt dahili % 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. 

Taliblerin yiizde yedi hu!ruk pey ak!relerini vakti muauyuyeninden evvel yabrarak Kartal Malmii-
di.irli.igi.inde mi.ite~ekkil Sabf Komisyonuna mi.iracaatleri. (414) 

Hakhdtr. 
<;unkii: Grip goriindiigu gibi 

kalm1yor, <;ok tehlikeli hastallk -
lara ~viriyor. Fakat buna kar§l 
koymak i~in her giin sabahlar1 bir 
ka§e 

NEVROZiN 
alsa tehlikeyi tamamen atlatrru§, 
miisterih olarak sokaga l;lkabilir. 

i diniz; 
Olmii~ mii? 

Ya§tyor mu? 

Ya§amak ve gencligm biitiin ta
zeli~ni iktisab etmek i~in liizum 
olan canh ve besleyici unsurlan • 
run noksaniyetinden dolayJ olme • 
ge mahkfun olan bir cild, buru~ur, 
kurur ve solar. Bu canh ve besle· 
yici unsurlar, §imdi biiyiik bir itina 
ile intihab edilmi§ gene hayvan • 
lardan istihsal olunmaktad1r. Bun
larla beslenen bir cild, gencle~ir 

ve tazele§ir. Viyana tiniversitesi 
profesorii doktor Stejskal tarahn
dan ke§fedilen bu §&yam hayret 
cevherin miinhasuan istimal hak • 
lo pek biiyiik fedakirbklarla To • 
kalon miiessesesince temin edil • 
mi§tir. 

• • I I 'in 

Tercih edilmesindeki sebeb 
GRiPiN 

Biitiin agnlara, hastahk 
ba§lang~clanna kar§I tesi
ri yiizde yiiz olan ve hi~ 

zararstz en ku vvetli 
miisekkindir. 

GRiPiN 
Nezle, soQuk algmllQJ, grip rahatsllllklannda, ba~. di~, 

mafsal, romatizma, asab ve adele aQnlannda 
'----- 12 saatte 3 fane kullanebilirsiniz. ----

Ziraat Vekaleti Sat1nalma 
~, . 
~om1syon n a : 

1 - Kayseri yonca deneme ve yonca tohumu temizleme istasyonu 
i~in kapah zarf usulile bir aded yonca tohumu temizleme makinesi 
sabn ahnacakbr. 
2- Muhammen bedel 8000 lira, muvakkat teminat 600 lirad1r. 
3 - Eksiltme 8/2/1937 tarihinde saat 15 te Vekalet binasmda 

yaptlacakbr. 
4 - ~artnameler Ankarada Ziraat Veki.leti Ziraat Umum Mi.i .. 

diirli.igi.inden, lstanbulda Ziraat Mll4i.irliigiinden parastz olarak ve
rilir. 

5 -lsteklilerin teklif mektublarmt teminatlarile birlikte muayyen 
giinde 2490 saydt kanunun 2 nci ve 3 iinci.i maddelerinde yazth ve· 
sikalarla eksiltme saatinden bir saat onceye kadar Komisyon Reisli· 
gine vermeleri ilan olunur. «64)) (239) 

Ydbafi piyangosunda kazanam1yanlara 
Miijde 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 

Biocel, tabir edilen bu canh hii
ceyreler hulasas1, yalmz pembe 
rengindeki Tokalon kreminde bu • 
lunmaktadu. Hastanelerde 60 • 70 
ya§larmdaki kadmlar iizerinde ya
pllan tecriibelerde 6 hafta zarhnda 
biitiin buru§ukluklarm zail oldu -
gu giiriilmii§tiir. Her ak§am, yat -
mazdan evvel pembe rengindeki 
Tokalon kremini kullammz. Siz 
uyurken, o; cildinizi besler ve genc
le§tirir. Serian buru§ukluklan iza
le eder ve birka~ hafta zarhnda 
kendinizi bir~ok sene gencle§mi§ 
goreceksiniz. Giindiiz i~in (yag -
s1z) beyaz rengindeki Tokalon kre
mini kullanm1z. Siyah benleri eri
tir, a~lk mesameleri kapabr ve en 
sert bir cildi beyazlabp tathla§t.J • 
nr ve yumu§atlr. 

, , , j 

CEKILI$ TARIHI 
ADEMi iKTiDAR 

ve B E L G E V 1? E K L i G i N E K A R 1? I 

HO OBiN 
Tabletleri • Her eczanede arav•n•z. l Posta kutusu 1255 Hormobin) 

Anadoluda bir di§ tabibinin yanmda 

!r&h§mak iizere iyi bir 

Protezyen liz1md1r 
$eraiti anlamak i!rin istanbulda i§ 

Bankast arkasmda ~ark Di§ deposuna 
miiracaat. 

J~UBAT flJ' 

Sa ttl} yeri piyango bayilerile Y enipostane karl}tsmda Erzurum b.

nt!ldaki Cemiyetin ilan i§leri biirosudur. 


