
Memleket i~inde 
Ziraat Enstitiimiiziin 
Subeleri ne vakit? , 

Enstitiilerin memlekete a
zami surette laydalr ol
malarr i~in §Ube te§kila
tmda daha ziyade gecik-

meinemiz lazrmdrr. 
Viyana: 4 mart 

~ nkarada tesis etmi§ oldugumuz 
~ Ziraat Enstittilerimizin btiyiik 

ktymeti bizce bilhassa Ttirkiye
nin zirai kabiliyetini inki§af ettirecek tet· 
kiklerde ileri gitmesile, bu tetkik ve tee· 
rtibelerin ameli sahada mi.ispet neticelere 
iktiran etmesile tahakkuk edecektir. Tiir· 
kiye hemen her c;e§id mahsul yeti§tirebi· 
len muhtelif iklimli bir iilkedir. Bu mem· 
lekette yeti§mekte olan mahsulleri en ne· 
fis kalitelerine irca etmek miimktin ol· 
dugu gibi §imdiye kadar memle'ketimizde 
yeti~miyen birc;ok faydah mahsullerin de 
burada nekadar mtJVaffakiyetle yeti§ebi
leceklerini tetkik ve tecriibe ederek bun· 
lardan bizde miispet netice verenlerini 
memlekete ve millete maletmek lazun ge· 
lecktir. 

Herhangi bir vesile ile ne vakit Avru· 
paya c;1karsak muhtelif diinya memleket· 
lerinde meyvac1hgm almt§ oldugu biiyiik 
terak1i adtmlanm filiyatile gormekten 
biiyi.ik gtptalarla miitehayyir oluruz. 
Agacmdan daha diin kopm~ gibi tapta· 
ze portakallar Avrupa pazarlarmda 
mebzuldiir. Avrupanm yemi~i dtikkan
lannda hala §ekilleri yaghboya tablolan 
galgede buakacak giizellikte §eftalilere 
tesadiif olunuyor. Elma c;e§idlerinin bir 
tekinde en ufak hastahk eserine tesadiif 
edebilmek imkam yoktur. Binnefis 'Av· 
rupamn yeti~irdigi c;ok giizel ve §aheser 
armud'lan memleketimiz heniiz riiyasm· 
da bile gormemi~tir. Muz Avrupanm 
haroalem olmU§ pek ucuz yemi§i haline 
elmi~tir, ve nekadar taze, nekadar glizel 

muz. Baz1 Avrupa memleketlerinde sun'i 
ziya ve hararetle ythn on bir aymda mii· 
temadiyen taze taze yeti§tirilen iiziimler· 
den de bahsedelim mi? Belki tad! an, 
mevsiminde yeti~n tabii iizi.imler kadar 
ve onlarmki gibi degil. Fa kat o ne §aha
ne, ne muht~m salkunlar! ... 

Avrupa pazarlanndaki meyvalardan 
muz c;ok ucuz da digerleri c;ok pahah de
gil. Mesela tane tane satan diikkanlarda 
Y afa portakah bizim paramtzla I 0-12 
kuru§3. En giizel elmanin kilosu 50 ku
ru§tan fazlaya degil. Bunlar tetkik olun· 
dugu zaman bu kadar ucuz fiatlarm hem 
mutavassttlaruu, hem miistahsillerini kafi 
derecede miistefid ettigi neticesine kolay· 
hkla vanhr. <;iinkii bu meyvalar yeti§ti
rildikleri yerde c;ok iyi oldugu kadar <;ok 
bol da yeti~tiriliyorlar. En iyi Amasya 
~ lmasi yeh~bren memleketlerimizden 
Nigdenin saym meh'usu Faik bize 
memleketinde yeti§en o giizel elmalar 
iistiiste on kuru~a sattlabilirse miistahsil 
ic;in pekala ve kafi bir kazanc temin et
tigini sC:>ylemi§ ve hesabmi da giister· 
mi§ti. Vasati olarak 200 kilo elma vere
cek bir agacm sahibine ytlda yirmi de
gil, on lira safi kar b1rakmast bile diger 
her tiirlli mahsule faik bir kazanc haddi
dir. 4-500 veya 800 • I 000 elm a agac1 
olan bir bahc;e sahibini dii§iiniiniiz. Bu 
adam c;oluk c;ocugile kendi bahc;esine ne 
kadar itina etse yeridir. <;unkii mevsim 
sonunaa 0 bahc;enin hasih 0 aileyi saade
te erdirecek bir nimeti, yani serveti temin 
etmi§ olacaktir. 

F akat bu i§ boyle kola yea soyleniver· 
digi kadar basit degildir. Memlekette ye· 
ti§ebilen ve yeti~bilecek olan meyvalann 
en iyi cinslerini umumile§'tirmek, c;ogalt· 
mak ve onlan -kendimizinkilerden ba§h· 
yarak· her pazara elveri~li standard bir 
meta haline koymak laztmdn. hin bura· 
sma ilmin, fennin ve teknigin sihirli eli 
kari§IT, ve kan§mak laztmdLr. Halkm bu 
vadide ir§ad olunmaga btiyiik ihtiyac1 
vardtr. !§te Ziraat Enstitiilerimizden isti
yebilecegimiz gayret hamlelerinden biri 
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Stefani ajans1 tekzib ediyor 

ltalyanlar 6000 Hahe§i 
katliam etmemi§ler 

l\t1are,al Graziani'ye kar'I suikasd yapdd1g1 
gece yiizlerce Hahe,, duvarlan a~rak 

Amerikan el~iligine iltica etmi,Ier 

Mare§al Grazinani Adis-Ababa'da suikasde ugramadan evvel 711erasim esnasmda 

Adis-Ababada Mare§al Graziani'ye 
yaptlan suikasdden sonra baz1 lngiliz ga· 
zeteleri ltalyanlann 6000 Habe§i kat • 
liam ettiklerini ve birc;ok koyleri ve ev· 
leri ic;indeki c;ocuklar ve kadmlarla be • 
raber diri diri yakttklanm yazmt§lardt. 

Diin Romadan gelen a§agtdaki telgraf 
bu haberi tekzib etmektedir. 

Roma 7 (A.A.) - Gec;enlerde A -
dis-Ababa' da Mare§al Graziani'nin ya
ralanmasma sebeb olan suikad netice • 
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I Ill Ill IIIII Ill II 111111 IIIII Ill Ill IIIII II 111 Ill 11 I 11 I II Ill Ill Ill I I I II I I I II Ill Ill Ill II I II I I I Ill II I I I I II Jl Ill Ill I II II Ill II I 1 

A vusturyada saltanat 
lehinde niimayi§ 

Askerler taraf1ndan 
Avusturya Ba~vekil 

Hulgerth de 

tertib edilen niimayi,te 
muavini feld Mare~) 
haz~r bulundu 

Viyanacia evvelki sene ~zkan isyan esnasmda almmt§ resimlerden biri 

Viyana 7 (A.A.) - Avusturya as- ratorluk bayraklan c;ekilmi§tir. Hmca· 
kerleri tarafmdan te§kil edilen Kralctlar hmc dolu olan sirkte htikumet erkanmdan 
Cemiyetinin himayesinde olarak Reuz Ba§vekil muavini feld Mare§al Hulgerth 
sirkinde saltanatm avdeti lehinde biiyiik ile Miiste§ar Roth haztr bulunmu§lar • 
bir niimayi§ yaptlmi§ ve bu mada lmpa- dtr. [Arkasz Sa. 3 siltun 6 dal 
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Dostluk kupas1n1n finali 
diin 

Gii.ne~ mildafileri bir Be~ikta~ hilcumunu dejetmek i~in ugra§trlarken 

Dostluk kupasmm final mac;1 diin 
T aksim stadyomunda Giine§le Be§ikta§ 
taktmlan arasmda oynand1. Sahada se • 
kiz binden fazla bir seyirci klitlesi bulu
nuyordu. 

F enerbah~e antrenori.i Floyot' un ida • 

resinde oynanan bu mac;a taktmlar §U 
§ekildeki kadrolarla i§tirak ettiler: 

Giine§: Cihad • F aruk, Re§ad - Da • 
ni§, Rtza, ibrahim - Refii, Salahaddin, 
Melih, N ecdet, Rebii. 

(Arkast sa. 6 sii.tun 1 cle] 

Cenevrede miiza
kerelere bugiin de 
devam edilecek 
Mii,ahid heyet te 
bugiin Cenevreye 

vartyor 
Cenevre 7 (Hususi) - Ce -

nevrede bulunan ve Hataym te~ki-
1ati esasiyesini ve statiisiinii hazir· 
hyacak olan komite, yann da c;a· 
1t§lllalanna devam edecektir. 

Cenevre muhitinde Turk tezi le
hindeki temayiil gi~kc;e kuvvetlen· 
mektedir. Umumi kanaat Tiirlkiye 
hlikQmetinin tevdi etmi§ oldugu 
projenin hemen hemen aynen ka
bul edilecegi merkezindedir. 

Hataydan davet edilen mii§ahid 
heyetinin yann buraya muvasa -
Ian beklenmektedir. 

Turkkusu bayram1 
Diin izmirde coskun 

' 
ve emsalsiz tezahii-

ratla kutlulandt 
Para,iit~iilerimiz 60,000 
ki,inin oniinde grup 

halinde yere indiler 

izmirde muvatfakiyetlt U9U$lar yapan 
Tilr kkU§u para§ilt ve pliinorcilleri 

fzmir 7 (Hususi muhabirimizden) -
izmir Tiirkku§u bayrarru emsalsiz teza • 
hiiratla kutlulanmi§!Ir. Bu miinasebetle 
Gazi Emir sahasmda 60,000 ki§i toplan· 
dt. V esaiti nakliye azhgmdan bir~;ok 
kimseler de istasyonlarda kaldtlar. 

T ayyareden uc;urulan bir planor hava· 
da akrobasi hareketleri yapmi§ ve para • 
§iitc;tiler grup halinde yere inmi§ler, hal· 
km candan ve co§kun alkt§larile kar§I • 
lanmi§lardir. 
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Ankarada a~dacak 
komiir sergisi 

ispanyadaki kanb facia 

Hiikii.met kuvvetleri dum 
dum kur§unu kullan1yor 
ihtilalci kuvvetler taraflndan haz1rlanan biiyiik 
taarruzun hedefi Valencia yolunu kesmekmi~. 

Tali komite nihayet karar1n1 verdi 

ihtiliilcf kuvvetlerden bir mufreze Madrid - Valencia yolunda 
11eni i§gal ettikleri mevzilerde 

Paris 7 (A.A.) - Havas muhahiri- habiri bu kuT§unlan bizzat goriip tetkik 
nin bildirdigine gore, hiikumet~;iler, T a • ettigini soylemektedir. Bu kur§unlar kor
lavera cephesinde mi.itemadiyen dum- kunc yaralar ' ac;makta ve yarahlar hemen 
dum kur§unu kullanmaktadular. Bu hemen daima olmektedir. 
kur§unlar ~ifte infilakhdtr. Havasm mu· [Arka~ Sa. 4 sii.tun 4 te] 
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F rans1z istikraz1n1n 
projesi hazulan1yor 

Amerika mehafili de Franstz istikraz1n1 
miisbet bir ~ekilde kar~dadt 

istikraz hakkmda stra ile nutuk soyliyecek olan Fran~z ricali; sagdan stra ile: 
Reisicumhur Lebrune, .Ayan Reist Jenanny, Meb'usan Reisi Herriot, 

Ba§vekil Blum ve Harbiye Naztn Dalad.ier 

Paris 7 (A.A.) - Matbuat hiikume
tin aldigl mali tedbirlere uzun makaleler 
hasretmege ve bu tedbirleri miisaid bir 
~kilde tefsir etmege devam etmektdir. 
Bununla beraber miifrit fikirli gazeteler 
dlin baz1 itirazlar serdetmi§lerdir. 

Ere Nouvelle gazetesinde Abel Gar• 
dey diyor ki: 

«Geni§ bir ihtiyari ve emniyetli te§riki 
mesai yolu ac;tlmJ§br. Biitiin halk s1mf· 
Ian miitesanid ve hinihacette umumun se· 

[Arkas' Sa. 7 sii.tun 3 tel 
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Maruf ecnebi firmalarm (......_ __ T_ii_r k D iIi u z e rind e J 
hemen hepsi sergiye _ T E T K i K L E R ---~-

i,tirak edecek 

Balta- Art1k bu yurdda bana. ~ kalmadl! 

Ankara 7 (Hususi) - Tiirkiye 
Cumhuriyetinin ilk beynelmilel sergi te· 
§ehbiisli olan komiir sergisinin, haricde 
biiyiik bir alaka ile kar§Ilandtgmt bildir
mi§tim. Sergiye i§tirak etmekte olan ma
ruf ecnebi firmalann ~oklugu da bunu 
teyid etmektedir. Bunlar arasmda: 

{Arkas' sa. 1. sutu7! 6 dal 

«Kosmos» etiidiiniin sonu 
-5-

Harmonia 
Yazan: Dr. M. Ali Agakay 

4 - Am: $imdiye kadar ~1kan an -~ $imdi, oldukc;a kan§tk olup iki heceli 
lamlan:q §ahsiyetini gosterir. bir kelimeye stgmtyacak hissini uyandtra-

5 - Eg: Anlaml tayin ederek ta • bilen bu analitik manay1 bir misalle tav· 
rnamhyan, isimlendiren ektir. 

(I) (2) (3) (4) (5) 
$u halde (Ag+ah+ar+am+eg), 

ve son fonetik §ekliyle (Harme) nin 
orijinal manas1 ~yle olmak lazun gelir: 

I ve 2 - Biiyiikliik kuvvet veya par-
lakhk timsali gibi varhklann 

3 - T emerkiiz ederek 
4 - $ahsiyet kazamnasmm 
5- Ad1. 
Bu anlamsal elemanlar §U tanda da 

terkib edilebilir: «Biiyi.ikliik, kuvvet ve 
parlakhgm bir §ahsiyet}e takarriir ve te
merkiiz ecli§i.>~ 

zih edelim: 
(Ermek) kelimesine <<Kamusu Ti.ir

ki» §U be§ manay1 veriyor: 
I - Y eti§mek, vastl olmak, 
2 - Nail ve mazhar ve desteres ol-

mak, 
3 - Kemal bulmak, 
4 - Sinni ri.i§de girmek, 

5 - V elayet mertebesine vast! olmak. 
Bir defa, nihayet (er-) gibi basit 

bir teme irca edilebilen ( ermek) sozii -
niin, her biri oldukc;a kan§tk bir fikir u· 
yandtran bu be§ manaYJ ayn ayn ifade 

[Arka.u Sa. 7 sutun ~ te] 
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CUMHURiYET 

c eehir ve Memleket Haberle~i 
~ifte kaza 

Tarihi tefrika : 51 Yazan : M. Turhan Tan ----
(ferc:Ume ve iktibas edilemez) 
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:s.iya.si :i"crT.al 
( <>•l • " ' ~. 

italyantn niifusu ve 
~ark politikas1 

Paclisah 
' 

sevgilisile basbasa 
' ' 

Sadr1azam da 
i,Ieri 

Act bir uyam§! 
ibrahim, be§ bin Y enic:;eri ile gene o 

sayrda Sipahinin ve kiilemenlerden te§kil 
olunmu§ birkac; alay atlmm ba§mda Ka
hireye dogru yo! ahrken Padi§ah ta Hur· 
remile bir arada Edirneyi hedef tutup 
menziller a§Iyordu. Sadnazam, ancak 
Rodos kadar deniz yolculuguna taham • 
miil gostermi§ ve futmalann §iddetinden 
iirkerek kara yolunu tercih etmek rshra ~ 
rmda kalmr§h. Ruhunun en karanhk ki:i
§elerinde ya§ryan ve ilhamlanni • B~z~ns 
tarihinden alan hulyalanna remzr btr m
ki§af vermek ister gibi biitiin mrzrakl.ara 
mavi ve beyaz renkte bayraklar ~ekhr • 
mi§ti. Gene o hulyalara uygun bir gorii • 
nii§ temin etmek ic;in de agalanna, ka • 
vaslanna, c;avu§lanna, kolelerine, seyis
lerine Padi§ahm agalan, kavaslan, ~a • 
vu§lan, ki:ileleri, seyisleri gibi mmah ser~ 
pu§ ve elbise giydirmi§ti. ( 1 } 

oldugu i~in devlet 
bulunuyordu 

Durup dinlenmeden Macaristanda, Hrr· 
vatistanda, Dalmac;yada dola~an akm • 
Cilann efsanevi destanlan ise istanbul 
saraymdan ~ok daha ziyade Avrupa sa
raylannda okunuyordu, dinleniyordu. 

Ho§nudsuzluk hrzla biiyiiyor, yayrh
yordu. :'f enit;:eri ocag1 han! hanl kaym
yordu. Iki biiyiik yt)a yakm bir zaman· 
danberi hareketsizlige mahkum edilen bu 
hat b a§rkl, zafer a§Ikl asker, sevgilisin ~ 
den ciida dii~mii~ goniiller gibi muzta • 
ribdi, srzlamp duruyordu. Belgrad ve 
Rodos harblerinde aldtgl yaralarla vii
cudii kalbura donen Y enic;eri Agasr 
Mustafa ile omriiniin dortte iic;iinii sa • 
va~ta get;:irmi§ olan Sipahi Agas1 Mah~ 
mud, hergiin birle§ip derdle§iyorlardr, 
her iki ocak halkmm miskin bir hayata 
daha fazla taharnmiil edemiyerek ayak
lanmalan halinde tekevviin edecek kan~ 
h ve korkunc hadiseleri dii§iiniip agla§l· 
yorlardt. 

E vvela birisini ~ignedi, 
sonra ba,ka otomo

bille carpi~b 
$ofor Nihadm idaresindeki otomobil 

evvelki ak§am ~i§hane yoku§undan c;• • 
karken, Beyoglunda Alyon sokagmda 5 
numarah evde oturan ltalyan tebaasm ~ 

dan Antovana t;:arparak ba§mdan yarala~ 
mr§trr. Y arah ayni otomobile konarak 
hastaneye gotiiriildiigii srrada biraz ile~ 
ride bu otomobilin kar§rsma 1930 numa~ 

rah taksi otomobili c;tkmr§, bu sefer de 

iki otomobil c;arpr§arak S~arc;alanmr§; her 
iki §ofor de yaralanmr§hr. Y arahlarm ii

t;:ii de hastaneye kaldmlmr§tlr. $oforlerin 

yaralan iyile~tikten sonra haklannda ta

kibata devam edilecektir. 

Y olcu salonunda 
yapdacak 1slahat 

Liman idaresi evvela 
hammal isini halledecek • 

istanbulda modem bir yolcu salonu 
kurmak ic;in giri§ilen faaliyet ilerlemek
tedir. Merkez Rrhtrm hanile Cinili Rrh~ 
tun ham arasmdaki sahaya yaprlacak o
lan yeni yolcu salonu ic;in hazrrlanan rna~ 
ket ve projelerin tetkiki bu ayrn on be§ine 
kadar bitecek ve bunlardan bir tanesi se· 
c;ilecektir. Miitehassrslar heyeti mevcud 
maket ve projelerden alb tanesini ilk 
tasnif olarak ayrrmi§hr. Jiiri heyeti aym 
on ikisinde toplanarak bunlardan bir ta· 
nesini sec;ecek, ikinci, iic;iincii gelen ma

Hayvan mezarhg1 
Olen hayvanlar i~in 
izmitte mezarbklar 

yapdacak -hmit (Hususl) - lzmit Baytar mii~ 
diirii Ziya Tan ortaya ~ok orijinal bir 
teklif atmr~hr. Bu teklif Vilayet Umumi 
Meclisine arzedilmi~ ve kabul edilmi§tir. 

izmit Baytar miidiiriiniin teklifi §U • 
dur: 

- C>len hayvanlar bir~ok hastahkla
ra ve felaketlere sebeb olmaktadu. Bu
nun i~in her olen hayvamn gomiilmesi ve 
binaenaleyh bir hayvan mezarhgr yaprl~ 
masr lazrm ve zaruridir. 

a talyanm dahili ve haricl politihsilll D tanzim ve tesbit eden biiyiik F a§ist 
meclisi son toplantlsmda biitiin ita!· 

yan milletini askerile§tirmek ve uzun bir 
harbde halkm yiyecegini ve miidafaa le• 
vazrmrm Hmilen dahilde yeti~tirebilmek 
maksadile otarchie (otar§i) denilen ve 
her§eyin dahilden teminini istihdaf eden 
usulii, azami olarak tatbik etmek tc;rn 
verdigi kararlal'la biitiin diiyayr hayrette 
btrakmt§tl. Almanyanm dah1 ayni esas 
ve usulleri tatbik etmekte olmas1 aynca 
dikkat nazanm celhetmi~ti. 

F akat Padi§ah, debdebesiz bir mev
kible yolculuga c;rkmr§h. Ne siivari alay~ 
Ian, ne piyade ortalan gotiiriiyordu. 
Maksadl, hiikiimdar gibi dola§mak de ~ 
gi)di, a§Ik oJarak gezmek Ve... U~maktl. 
Onun i~in a§rlan derelerle, gec;ilen c:;imen~ 
likler ve ormanlarla, tesadiif oltman pl
narlar ve bayrrlarla alakalanmryordu, ru
hunu iizerine attrg1 a~k refrefinin mesafe 
mefhumuna yabanc1 akt§l arasmda tahay~ 
yiil ettigi lahuti menzile dogru yiikselip 
gidiyordu. 

Hurrem bu seyahat masmda gerc:;ek • 
ten bir peri rolii' oynuyordu. T opkap1 sa~ 
raymm kahn duvarlan arasmda zehirle
§en havadan kurtulmak onu birdenbire 
ba§kalatmr§ gibiydi. ~imdi daha oynak, 
daha krvrak ve hatta daha berrak gorii
niiyordu. Bakr§I giilii§ olmu§a, giilii§ii ke
limele§mi§e benziyordu. Bakarken biiyii~ 
Iii bir tebessiim §elalesi yarahyor, giiler
ken ilahi ne§idelerin istigraklar veren zem
zemelerini hissettiriyordu. 

Hiinkar, sabahtan ak§ama ve ak§am • 
dan sabaha kadar bu ba~kala§ml§ ve yep
yeni giizelliklerin kaynagr haline gelmi§ 
olan kadmm sihrile kendinden gec;iyordu, 
yakzasrz bir riiya alemi ya§ryordu. 

Edimeye ula§rldr~m da bu riiya ic:;in~ 
de gordii, cam stkrla srkrla arabadan ata 
gec;ti, §ehre girdi. Halkm hiitiin yolbo~ 
yuna serdigi hahlar, adunba§ma kesilen 
kurbanlar ve her ko§eden yiikselen a! • 
k!§lar goziine ~arpm1yor, kulagma var
miyordu. Bo§luklar ic:;inde yuruyormu§ 
gibi iiziilerek §ehrin sokaklanm a§IDI§ ve 
kovalamyormu§ gibi acele ederek sara~ 
ya can atnu§tl. 

Hurrem biraz sonra ona yeti§ti ve he
men giizelliklerinin sihirini harekete ge~i~ 
rere.k fastlaya ugnyan riiyayr tazeledi. 
Artrk vecd alemi, istigrak alemi biitiin 
enginligile ac;rlml§h ve tacidar ii§tklar 
ikilikten tamamile aynlarak bir fikir, bir 
goniil, bir ruh haline gelmi§lerdi, haya
tm ve kainatm iistiinde bamba§ka bir o~ 
miir ya§tyorlardr. 

Bu belki aylarc~. belki yrllarca siire~ 
cekti, fakat padi§ahm Edirnede esrarh 
bir inzivaya kapam§l, Sadnazamm Mr
mda kah§l devlet i§lerini c;rgnndan ~~ • 
karmr§ gibiydi. lmparatorlugun §imal 

$EHIR 1$LERI 
~--------~·----Beyoglunda degi§en isimler 

Beyoglundaki baz1 miiesseselerin i
.simlerinin tiirkc:;ele§tirilmesi etrafmda -
ki gayretler iyi neticeler vennektedir. 
Baz1 magazalar, kendiliklerinden isim • 
lerini tiirkqel~irmektedirler. Bu me -
yanda istiklal caddesindeki Loryan pas
ta ve §ekerleme magazast da bu ismi 
brrakarak Baylan ad1m alml§tiT. Daha 
evvel de ba§ak bir pastahane Ratay is
mini alrnr§b. Baylan tiirkc:;ede, i§Vebaz, 
~ivekar, edalt, nazenin demektir. 

SAGLIK I$LERI 

Zehirli gazler kursuna devam 
edecek memurlar 

Y eni~eri ve Sipahiler arasinda ahl -
ganlar, ileriyi geny1 hesablamryanlar 
c;oktu. Btmlann birden feveran ederek 
padi§aht mii§kiil bir mevkie dii§iirmeleri 
muhtemeldi. Mustafa ile Mahmud, i§te 
bu ihtimali gozoniinde tutarak a§kmdan 
ba§ka bir§ey dii§iinmez gibi goriinen 
Sultan Siileymam ir§ad etmek istemi§ -
Ier, Valide Sultana gizlice haber uc;urup Sthhiye Vekiileti, hava ve zehirli gaz-

ler koruma talimatnamesinin daha biiogyluna • i§ i§ten gec;meden, tamiri gii~ yiik bir ehemmiyetle tatbila ic:;in vila • 
vaziyetler hasrl olmadan- ogiid verme • yetlere yeni bir tamim gondenni§tir. 
sini rica etmi§lerdi. Hafsa Sultan, he • Talimatnamenin bir maddesine gore 
niiz on ii~ sene evvel vtikua gelen ayak- hiikfunet ve Belediye memurlar1 kurs
lanmalan unutmu§ degildi Harbe ya • lara devama mecbur olduklar1 halde 
ramaz bir adam olmak tohmetile Sultan §imdiye kadar bu mecburiyet iyi bir §e· 
Beyazrdm tahttan nasrl atildrgrni biitiin kilde tatbik edilememi§tir. Yeni verUen 
safhalarile biliyor ve hatmnda tutuyor • emirde kursa devam edecek memurla -
du. Bu sebeble agalann yolladrklan ha- rm imzaya tabi tutulmalar1 ve devam 
beri ahr almaz tela§a du~ii. ocaklmm etmiyenlerin mes'ul edilmeleri bildiril
kotii dedikodular yapmakta olduklarmx mi§tir. 

t b I d.. -···-ogltma yazdr, hemen stan u a onme • 
sini bildirdi. Giimiithact koyiiniin tiiti.in 

Padi§ah, zevk diinyasimn her faniye mahsuli.i ~ok iyi 
a~rlmas1 imkansrz bir noktasmda ve sa- Gfunu~hac1 koyiindeki okuyucular1~~z 
medani bir a~km halikr olarak tamyrp dan aldigrnuz mektublara gore, bu se -
tapmd1g1 kansmm. yanmda ne~eden is • ne Gumii§haot koyii tiitiinlerine fazla 
tigraka, istigraktan izmihlale gec;ip du • ragbet vardrr. Bunun sebebi §Udur: 
rurken anasmm mektubunu aldr ve bir~ Bura ziirrru. ~imcliye kadar Amerikan 
den uyanch. 0 da, tJpk1 Hafsa Sultan lrumpanyalarmm dagrtbgr tohumlar1 e
gibi ocakhnm Beyazrd aleybine yap • kiyorlardl.. Bu tohumlarla yeti§en tii • 
bklan ayaklanmayt, dedesinin tahttan a- tiinler hem yiiksek evsafta olmuyor, 
trhp babasmm padi§ah olu§unU hatrrla • hem de diger ahctlarm alakastm celbet
mi~h. Beyaz1d ic;in ortaya konulan toh~ miyordu. 
met, kudretsiz ve hareketsizlikti. Ocakh, !nhisar idaresi Giimii§hac1 koyii tiitiin 
ayni tohmeti kendisine de atfetmekte ~iip- ciilerini ge<;en sene miisaid yerlerde da-

h ha fazla basma tiitiin yeti§tirmeleri hu-
he yok hakhydr. <;iinkii payita ttan u • susunda te§vik etmi§, kendilerine de ih-
zakta, divandan uzakta, halktan uzakta tiyac:; nisbetinde avans dagttmi§tiT. Bu 
ve ordudan uzakta ya§ryordu. lki bu suretle bu sene Gfunii§haci koyiinde faz
c;uk yrldanberi biitiin hayahm a§ka ve la miktarda ve evsafen c:;ok iyi vaziyette 
zevke vermi§ bulunuyordu. Bu, harbe ve basma tiitiin yeti.§mi§tir. Bu tiitiinler 
zafere ah§km bir ordunun affedemiyece- derhal wnumi bir ragbetle kar§rlanrru§ 
gi giinahlardandx, cezas1 da pek agu o- ve yiiksek fiatlarla sablmaga ba~lanrru§
labilirdi. br. Giimii§hact koyii basmalarmm vasati 

Sultan Siileyman, bir anda mevkiinin satl§ fiatt 100 kuru§U ge<;mi§tir. lnhisar
nezaketini kavradr ve bi.r anda hayalden Iar idaresinin kontrolu altmda bu mm
hakikate gec;ti. Artrk kalbi susmu§, ruhu takada basma tiitiin ziraatine ehemmi -
harekete gec;mi§ti. Padi§ahhk ihtirasr, yetle devam edilecegi ve yakmda bura
bir lahzada biitiin hut;:mhgile §aha kalk~ da 1ske<;e tiitunleri ayarmda nefis tii -
mr§h, a~k1 geri iterek ona vazifeyi goste- tiin yeti§ecegi anla§1lmaktad1r. 
riyordu. Bu vaziyetten koylii de, tiiccar da 

VazifeL Anasmm mektubunu avu~~ c;ok memnun bulunmaktad1r. 
larmda buru§turan padi§ahm dudakla • • ' • ' • 

hududlannr emniyet altmda bulundur -
mak ic;in elde edilmesi lazrm gelen Ef • 
lakta boyuna ~arpr§malar oluyordu. Fa~ 
kat bu harbleri Mehmed Bey adh yigit 
bir Turk kendi ba§ma idare ediyordu, 
merkezin vaziyete alaka gosterdigi yok~ 
tu. Lehistandan, F ransadan gelen elt;:i
ler, konu§acak adam bulamryorlardr. 
Elc;ihanmda pinekleyip duruyorlarch. 

rmda da bu keli.me dola§xyordu. <;oktan- Mahkemeye verilen Ermeni 
beri hatrrlamak istemedigi minimini ke~ papazlarl 
lime ne canh bir krvram§la, uzam§la, ya- Kiliselerde tabak gezdirmek suretile 
YJh§la beynini. sanyor, kaphyor ve ka - iane topladiklarmdan dolayt Kumkapl-
pryordu? daki Ermeni kilisesi papazlar1 mahke-

[Arkasl varJ meye tevdi edilmi§lerdir. Evkaf idaresi, 
son valaflar kanunu ahkanuna istinad 
ederek kiliselerde iane toplamak usulii~ 
ne nihayet verilmesine dair evvelce 
miiracaatlerde bulunmu§, fakat bu mii
racaatler neticesiz kaldrgmdan, kanun 
hilafma hareket eden papazlar mahke
meye ver·ilmi§tir. 

(1) Marini. Sanoto'dan naklen Hammer 
ta.rihl. - Yirml be§lnc1 k.itab: cSi.ivarilerin 
mizraklan, Osmanlllarm milli renklerine 
mugaytr olarak mavt ve beyazdu 

Bursada yap dan tecriibeleri 
····-Trabzon mmtakasmda fmd1k 
stoku 

Trabzon mmtakasmda bu sencki fm
drk stoku 30 bin kantard.Ir. Tirebolu 
mmtakasile beraber bu miktar 60 bin 
kantan bulmaktadlr. Fakat bu miktar 
mevsime gore ehemmiyetsiz goriilmek
tedir. Haber verildigine gore yakmda 
Ankara<ian bir heyet bu havaliye gide
rek fmdrk vaziyetini tetkik edecek ve 
kooperatiflerle me~gul olacaktrr. 

-···~ Silah taharrisi 

ket ve projeler:.i de ayrracakhr. 

Vilayet meclisi bu i§ iizerinde durun~ 
ca, Baytar miidiiriiniin sozlerine hak ver
mi§tir. <;;iinkii bir ~arbon mikrobu toprak 
iizerinde 30 sene ya§amaktadrr. Halbuki 
bunun basilleri toprak i~inde 7 - 8 ayda 
olmektedir. 

Baytar miidiiriiniin sozleri hm1tte 
dedikodulu bir alaka uyandumr§trr. Bir~ 
~oklar1: 

- fnsanlar i~in agachkh, tarhh bir 
mezar bulunmazken, i§ hayvan mezarh
gma mr kaldr demektedirler. 

Maahaza, Vilayet meclisi, bu teklifi 
c;ok yerinde bulmu§ ve her kaza ile koy~ 
Jerde hirer hayvan mezarhgr tesisine ka
rar vermi§tir. 

Bir taraftan bu i§ yaprhrken diger ta~ 
raftan binanm yaprlacag1 arsa iizerinde 
Orta. Martim ve Panorama hanlarmm 
yikrlmasr i§i bir miiteahhide verilmi§tir, 
bu i~ derhal ba§lanacaktrr. Liman hlet
me ldaresi Merkez R1hnm ham oniinde 
geni§ sahay1 da giizel bir bahc;e haline ge~ 
tirmege ve nhtJmm bu krsmmr giizelle§~ 
tirmege karar vermi§tir. Kiit;:iik Rrhtrm 
hanile bir biiyiik ah§ab binamn ve bir 
kahvenin bulundugu bu sahada temiz • 
lenmek iizere buradaki binalar yrktmla
cak ve Merkez R1htrm hanile Deniz Ti
caret Miidiirliigiine kadar olan saba ta~ 
mamen ac;rlmr§ olacaktu. Buraya giizel ECNEB/ MEHAFILDE 
agaclar dikilecek, c;ic;ek tarhla.!l yaprla- Alman elrisi Berline gidiyor 
caktrr. 3' 

Liman hletme Idaresi bunlar yapihn- Alman biiyiik elc:;isi Von Keller 
Ankaradan istanbula gelmi§tir. An

Clya kadar §imdiki yolcu salonunda baZI karadan hareketinden evvel Ba~ve • 
ufaktefek ~slahat yapmay1 da muvafrk kil ismet inonii tarafmdan kabul edi _ 
gormii§tiir. len elc:;i yarm alqam Berline hareket e-

Bu arada biitiin yolculann §ikayetini decektir. 
mucib olan hamal meselesi derhal halle~ Japon el~isi geldi 
dilecektir. T asavvur edilen usule gore 
§imdiden sonra hamallar yolculardan pa- Ge<;en hafta Ankaraya giden yeni Ja-

kl pon elc:;isi Toshihito dun sabah §ehri -
ra almryaca ard1r. Giren ve c;tkan yol~ 

mize donmii§tiir. 
cular bavullarmr ve e§yalarmr numarah V/LAYETT£ 
hamallara teslim ederek hirer makbuz a~ 
lacaklar ve kac:; part;:a e§yalan ta§mmr§Sa Emniyet miidiirii de V ali 
onun parasrm yolcu salonunda bu i§ i~in namina imza atacak 
ac;rlacak vezneye yatuacaklardtr. 

Liman hletme idaresi bu nakliyat i~in Baz1 v:ilayetler meyarunda istanbul 
ucuz bir tarife de hamhyacaktrr. Vilayeti Emniyet miidiiriine de Vali na-
-----------_::_--~---- mma imza atabilmek salahiyeti veril • 

MOTEFERRIK mi§tir. 

lnhisarlar V ekili §ehrirrlize 
geldi 

Gi.imrilk'' ve inhisar lar V ekili Ran·a 
Tarhan diin sabahki ekspresle Ankara
dan §ehrimize gelmi§tir. 

Alb ki§ilik bir miihendis he-
yeti daha geliyor 

Karabiikte kurulacak demir ve c:;elik 
fabrikasmm in§aatma nezaret etmek ii
zere alh ki§ilik bir miihendis grupu ya
rm ingiltereden §ehrimize gelecektir. 
Ankarada bulunan Ingiliz grupu mii -
diirii Mackenzie de c:;ar§amba giinii Lon
draya donecektir. Mackenzie ile beraber 
Ankaraya giden miihendisler aym on 
be§inde faaliyete b~lamak iizere Ka -
rabiike hareket etrni§lerdir. 

Niifus §uhelerinde yap1lan 
tetkikat 

:;iehrimizde bulunmakta olan Niifus 
Umum miidiirliigii niifus §Ubesi miidiirii 
Sabri, istanbul Niifus miidiirliigunde 
tetkikatta bulunmaktadl.r. Sabri, yeni 
Niifus miidiirii Faikm merkezde yaptlg1 
1slahah begenmi§ ve takdir etmi§tir. 

:;iehrin muhtelif yerlerindeki niifus 
§Ubelerinin de 1slahma ge<;ilmi§tir. Ya
k.mda memur adedleri c:;ogaltllacak ve 
yeni te§kilat kanunile maa§lar artmla
cakttr. -···-Yugoslavyada miisliiman 

olanlar 
Belgradda c:;tkan Vreme gazetesinin 

yazdtgma gore Yugoslavyanm Ni§ §eh
rinde bir sene zarfmda 260 ki~i miislii
man olmu§tur. 

-···-Vekaletin haztrladt~ proje 

memnuniyet uyand1rd1 
Ham maddelerin bir klsmmdan ah -

nan vergi w resimlerin kaldlrtlmast i
c:;in iktJsad Vekaletince haztrlanan pro
je, ild:tsadi mehafilde biiyiik bir alaka 
ile kar§rlanrni§hr. Sanayiciler, milli sa
nayide biiyiik bir inkiiab yapacak olan 
bu kanunu sevincle kar§llanu§lardrr. 

:;iimdiki haide te§viki sanayi kanunu 
mucibince 25 kalem ham madde giim· 
riik muamele ve oktruva resimlerinden 
muaf olarak memlekete girmektedir. 
Te§viki sanayi kanunu 1927 senesinde 
ilk defa mevkie kondugu zaman mua • 
fen giren maddelerin yekfmu 150 ka -
lemdi. Esasen sanayide kullamlan ham 
maddelerin yekfmu 300 kalem kadar -
dtr ki §imdi bunlarm bir k1sm1 muaf, di
ger lasnu gayrimuaf listeye konulmak
tadrr. -···-Bursa koylerinde bir cinayet 

Bursa (Hususi} - Bursanm Vakrf 
Susgurluk koyiinde garib bir cinayet ol~ 
mu~tur. Osman isminde bir sabrkah ar • 
kada§larile birlikte koyde ic;tikten son • 
ra geceyansma dogru ayni koyden Hur~ 
§idin evine merdiven kurmu§lar; anla§l· 
lamryan bir maksadla eve girmek iste • 
mi§lerdir. F akat Hur§id bundan haber
dar olarak uyanmr§; ic;i domuz kur§unla
rile dolu olan c;iftesini alarak heniiz mer~ 
diven iizerinden yukan c:;rkmakta olan 
Osmanm iizerine c;iftesini bo§altarak o
nu oldiirmii§tiir. Vak' a yerine tahkikat i~ 
t;:in Miiddeiumumi muavinlerinden Re
§ad Tiire gitmi§tir. 

Jill I IIIII I I IIIII I It I I II I II 111111 Ill I 1111111 IIIII I 1 IIIII IIIII I Ill I 1111111 I I II II I II I II I I I I II I Ill II 1 Ill II I II Ill I II 1 I I I I I I I II 

Tirede sevindirilen yavrular 

Bursa (Hususi) - Ankaradan liehrimize gelen Ti.irkku~u U<;U§ ve atlayJ~ 
mualljmlerinin burada ilk defa olarak propaganda w;u~ ve ~tlayt§lan. yapt~. 
la.rmr bildirmi~?tim. Binlerce halkm bi.iyiik bir alaka ile seytr ve taktb ettrgr 
bu u~;u~lar ve atlayrslarda Bursa Tiirkku§U mensublan da bul~n:nu~ ve ut 
mu§lardrr. Resim; Tayyare meydanmda muallimlerle talebelerm1 brr ara a 

Polis memurlar1 geceleri ball yer -
lerde, bilhassa i~kili mahallerde halkln 
iizerlerini aramaktadtrlar. Bu arll§tlr -
marun yalmz §iipheli kimselere hasn ve 
bundan kimsenin rencide edilmemesi a
Iakadarlara bildirilmi§tir. Maamafih bu 
ara§trrmalar faydah neticeler vermi§, 
son zamanlarda be§ yiiz ki§inin iizerin
de silah ve sair aleti cariha bulunmll§
tur. 

Tire (Hususi) - Kazam1z kaymakam1 Cemal Dine:; ve e§i, c;ocuk Esirge
me Kurumile te§riki mesai ederek 80 fakir yavrunun giydirilmesine muvaffak 
olmu§tur. Bu hareket muhitin haytrseverleri iizerinde biiyiik bir tesir uyan
dlrrnl'? ve herkes elindcn gcldigi kadar yardrma ~a~t~mi§hr. Gonderdigim re
sim, giydirilen yavrulan kenclilerini sevindirenlerle beraber gostermektedir. 

gostermektedir. 

Biiyiik F a§ist meclisi, yalmz yukanda 
soylenen k.ararlarla iktifa etmemi~ ve nii~ 
fus meselesinde dahi biitiin ciham hayret~ 
te brrakacak cezri tedbirler alml§tlr. Bu 
tedbirlerin mucibi olan esbabr da §U su• 
retle tesbit etmi§tir: «Niifus i§i ftalyamn 
hayat1 ve hayatrnm devam1 ve binnetice 
meselelerin meselesidir. <;iinkii hayatstz, 
yani niifussuz ne genclik, ne askeri sat ~ 
vet, ne de ikttsadi geni§leme olamaz. 
ltalyanm istikbali. de buna baghdtr.» 

Mecliste ahnan tedbirlere gore, bun " 
dan sonra herkesin yalmz mesaisi ve eh~ 
liyeti degil, bunlann fevkinde olarak nii· 
fusun artmasma ve c;ocuklanm besleme• 
ge olan hizmelli hesaba katrlacakhr. Her~ 
hangi bir i§e terci.han evlad sahihleri ah~ 
nacaktn. Herhangi memuriyet ve hizmet~ 
te ve i~te olursa olsun, evlad sahibleri, 
c;ocuklanmn sayrsr nisbetinde yuksek rna· 
a§ ve ucret alacaklardrr. Bekar bir mii .. 
hendis agzile ku~ tutsa, alacag1 maa§ ve 
iicret, hie; bir zaman, evli ve evlad sahibi 
miihendislerin fevkinde olamryacakhr. 
Mademki bir adam evlad yeti§tiriyor ve 
bakryor, bunun ia§esini ve okutmasmr te~ 
min edecek parayt da devlet o adamm 
~ah~trg1 miiesseseden c;rkaracaktrr. Bun· 
lar hi~bir zaman i§siz kalmryacaklardtr. 
Bu suretle biitiin ftalyan milleti biri t;:o
cuklu ve digeri c;ocuksuz diye iki smrfa 
aynlacak ve evvelki stnrf mai§et i§inde ' 
imtiyazh olacaktrr. Bir kelime ile baba~ 
lar, c;ocuklanna bakmak ve onlan okut~ 
mak i~ile me~gul olacaklar ve kendileri .. 
nin mai§etlerini temin elimek devlellin ka·l 
nun! bir vecibesi olacaktrr. 

Almanyada dahi evlenmeyi kolayla§• 
trracak, evlilere yardtm edecek ve ~ok 
~ocuklu\ara mukafat verecek kanunlar 
konulmU§tur. Hatta, lngiltere ve Ameri:.. 
ka gibi ~enileketletde c;ocuk babalanmn 
maa§ ve iicretleri her c;ocuk ba§ma mu ~ 
ayyen miktarda vergiden kiilliyen affe " 
dilmi§Se de, ~ocuklann ia~esinin ve oku· 
tulmasmm devlet tarafmdan tekeffiil e• 
dilmesi usuliinii ilk defa ltalya tatbik et~ 
mi§ oluyor. Bu fevkalade usul de 1talya• 
nm diger askeri ve ikttsadi tedbirleri gibi 
uzun bir harbe hazrrlrktan ba§ka b.i~ey 
degildir. 

Ciinkii bOylece, ordu, donanma ve 
hava kuvvetleri ic;in esliha, miihimmat ve 
levazun gibi efradrn dahi sigortah b.ir su· 
rette temini i~in, en saglam bir usul ko
nulmu§tur. Zamammrzda, c;ocugun rna· 
i§etini temin i§inin niifus meselesi bakt '" 
mrndan nekadar mi.i!him oldugu zengin 
bir mernleket olan ingilterede bile goriil· 
mektedir. Daily Mail'in yaptlgr b.ir he~ 
saba gore, ingilterede, §uphesiz c;ocukla
rm ia§esi yiiziinden c;ekilen zorluk netice• 
si olarak niifus miitemadiyen azalmakta 
oldugundan bu gidi§le yiiz sene sonra 
ingilterenin bugiinkii krrk iki milyon nfi.. 
fusu yirmi milyona inecektir. 

Bunun ic;in i~ilterede dahi silahlan .. 
mak i§i kadar bu silahlarl kullanacak nii~ 
fusun eksilmemesi miibim bir mesele ol· 
mu§tur. 

Habe§ Imparatorlugunun zapll iizeri· 
ne burada arabca ko.nu~an be§ milyon 
balk italya.n bayrag1 albna girmi§tir. 
ltalya hiikumeti bu miisliiman tebaasma 
ayn ve ba~kalanndan farkh muamele 
yapmaktadtr. Tahsil ~in MIS1ra ve Tu· 
nusa gitmemelerini temin maksadile 
Trablusgaiibda bir ilabiyat miiessesesi bi
le ac;m1~hr. Ayni zamanda, ftalya MISir• 
daki kapitiilasyonlann kaldmlmasr i~in 
Montreux' de toplanacak konferansa i§• 
tirak edecegini b.ir nota ile Mrm hiiku~ 
metine bildirmi§tir. ltalya • Yemen hii .. 
kumetile mevcud eski bir dostluk muahe
desini tecdid etmi§llir. Arab Suudiye 
devletinin ba§mda bulunan lbnissuudl<~. 
da bir dostluk muahedesi imzalamr§hr. 
Biitiin bu mesai italyanm Akdeniz iize~ 
rindeki ingiliz • ltalyan anla§IDasma rag· 
men §arkta lngiliz p.olitikasma kuvvetli 
bir rakib kesildigini gosteriyor. 

Muharrem Fevzi TOGAY 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru§tur. 

Abone ~eraiti { T~r~iye 
Y lj;ID 

Senelik 
Alh ayhk 
u~ ayhk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Hari~ 

ic;in 
2700 Kr. 
1450 • 
800 • 

Yoktur 
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Amerikada yeniden 
grevler ba§gOsteriyor 

~ikagoda 2000 taksi 
ileri siirerek 

,oforii 
islerini 
' 

baz1 miitalebat 
b1raktJ 

New-York 7 (A.A.) - Arnerikada yulan ihtilafmr mahallinde halletmek ii
yeniden grev tehdidleri ba§gostermekte - zere F ransanm T unus umumi valisi Ar
dir. Pittsburg elektrik §irketi i~c;ileri yev- mand Cuillon'un T unusa hareket etmi§ 
miyelerinin artmlmasml istemektedirler. oldugu Hariciye Nezaretinden haber ve
Bu talebleri is' af edilmezse sah giini.i grev rilmektedir. 

ilan edilecektir. Umuml Vali idari ve adll tahkikat -
Chicago' da da hasrlat iizerinden aldik· !arm neticesi hakkmda malum at edindik

lan yiizdelerin artmlmasrm istiyen 2,000 
taksi ~oforii i~lerini terketmi~lerdir. 

Sendika liderlerinden Creen'le Lewis 
arasmdaki miicadele had bir devreye gir
mi§tir. Lewis 1,250,000 mensucat arne -
lesinin kendi te§kilatma girmesini temin 
etrnek ic;in sah giinii bir konferans vere
cektir. 

Bordeauxdaki grev yatr,ryor 
Bordeaux 7 (A.A.) - Liman ame

lesinin grevi dolayrsile Cironde nehrinde 
yaprlan vapurlardan miite§ekkil baraj, 
geceyar!SI kaldmlmi§hr. Saat 3 te biitiin 
vapurlar limandaki yerlerine getirilmi~ • 
ler ve kara ile irtibat tekrar tesis edilmi§· 

ten sonra diin Vienot ve N afra N azm 
Ramadier'le yaphgr miilakatlardan son

ra te§kil edilen ihhsas komisyonunun me
saisine riyaset edecektir. 

Komisyon hiikiimet, patronlar ve ame

le miimessillerinden ibaret olmak i.izere 
ii<; ki§iden miirekkebdir. 

Hiikiimeti temsil edecek olan N afra 
ba§miihendisi Schneider'le umumi i§ kon

federasyonu tarafmdan tayin edilen a -

mele miimessili Panissal umuml vali ile 
birlikte hareket etmi§lerdir. 

Hariciye N ezareti ihtilafm mii§terek 
i§ kuntratnamesinin tatbikmda tesadiif tir. 

Saat 7 de miirettebat gemileri terket • edilen giicliikler neticesinde c;rkmi§ oldu-
mi§lerdir. Crave noktasile Royan arasm- gunu tasrih eylemektedir. Arnele bilhassa 
daki romorkor ve k1lavuzluk servisleri miidiriyetin i§leri tayin etmesine itiraz e-
tekrar faaliyete ba§lami§hr. derek meselenin miitehass1slara havalesini 

Tunustaki grerJ istemi§tir. Arnele ~imdi bu hususta tatmin 
Paris 7 (A.A.) - Cafsa maden ku- edilmi§ bulunuyor. 
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Alman ordusu 
kuvvetleniyor 

Y enid en bir motor Iii 
f1rka ve iki top~u alay1 

ihdas ediliyor 
Londra 7 (A.A.) - Sunday Ti • 

mes'in hususi muhabiri, Almanyamn ye
niden dordiincii bir motorlii fnka ve iki 
top<;u alay1 ihdasma karar vermi§ oldu
v nu bildirmektedir. 

Bu muhabir, Almanyanm daha evvel
ce 1500 tankb alh alay1 bulundugunu 
hatulatmaktad1r. 1ki§er tank alay1, mo
torlii fukalara tahsis edilmi§tir. Bu f1r -
kalarda, bundan ba§ka, mhb otomobil
lerle miicehhez bir ke§if grupu, bir topc;u 
ve motorlerle mi.icehhez bir siivari alay1 
bulunmaktad1r. Bu f1rkalar, saatte 16 
kilometro mesafe katetedecek kabiliyette 
bulunmaktadu. 

Ankara Kii~iik Evler 
Kooperatif ~irketi 

Ankara 7 (A.A.) -Ankara Kiir;i.ik 
Evler Kooperatifi ;>irketi hissedarlan bu
t5i.in heyeti umumiye i~timam1 yapm1~, ni
zamnamesini miizakere ve kabul ederek 
&dare meclisi s~mi§tir. 

Heyeti umumiye yeni faaliyetine miis
bet kararlarla ba~larken, Reisicum}mr 
Atatiirke, Kamuta:r Ba§kanl Rendaya, 
t3a~bakan lsmet !noniine ve diger biiyi.ik
~ere tazim telgraflan c;ekilmesine karar 
vermi~tir. 

M1s1r Milletler Cemiyetine 
miiracaat etti 

Kahire 7 (A.A.)-MJSJr, beynelmilel 
i~ birligine i§tirak hakkmdaki samiml e • 
mellerinden bahsederek Milletler Cemi
''etine aza olmak ic;in resmen miiracaat 
eylemi§tir. 

Fransada gazete fiatlar1 
Paris 7 (A.A.) - Le Jour gazetesi pa

zartesi giiniinden itibaren niishalarmm 
fiatlm otuzdan k1rk santime «;Ikarmaga 
karar vermi~tir. 

Matbuat mahfellerinde dola~an §a -
yialara gore birc;ok gazetelerin Le Jour'i 
taklid etmeleri ihtimalden uzak degil -
ciir. 

Sofyada meydana ~1karilan 
komiinist matbaas1 

Sofya (Hususi) - Pol-is, Sofyada 
yeni bir komiinist matbaas1 ke§if. birc;ok 
ki§ileri tevkif etmi§tir. Birc;ok malzeme 
de musadere edilmi§tir. Son zamanlarda 
komiinistlerin baz1 burjuva partilerile bir
likte hareket edip bugiinkii idareyi devir
mek ic;in hamlad1klan gizli ne§riyat bu 
matbaada basihyormu§. Bu matbaa Bul
gar polisinin bir sene zarfmda Sofyada 
ke§fettigi dokuzuncu komi.inist matbaa • 
s1du. 

Filistinde siikiin 
Kudiis 7 (A.A.) ---. Bugiin Filistinde 

miihim hir;bir hadise olmaml§ ve giin sa
kin gec;mi§hr. Y almz Hayfada liman i§• 
~ileri baZJ tezahiiratta bulunmu§larsa da 
zabita kuvvetleri c;abuk surette bunun o
nline gec;mi§tir. Kudiisten d1~ mahallerin
de bir Arab oldi.iriilmi.i§tiir. 

Adliyede yapdan 
yeni tayinler 

Adliyecilerimiz arastnda 
yeniden baz1 becayi~ler 

yapdd1 
Ankara 7 (Telefonla) - Birinci Umu

mi Miifetti§lik Adliye mii§avirligine An
talya ihhsas hakimi Esad, Orhaneli sor
gu hakim vekilligine Silivri sorgu ha -
kim vekili Osman, Nigde sorgu hakim • 
ligine Kiskim sorgu hakimi Muhsin, Si
livri sorgu hakim vekilligine Seydi§e -
hir sorgu hakirn vekili Hilmi, izmir as
liye azallgma Urla Miiddeiumumisi 
Mehmed Sedad, Temyiz mahkemesi a
zahgma Ankara Kazang komisyon re
isi Hiiseyin Hamid, Seyhan kadastro 
hakimligine Trabzon ihtlsas hakimi Ca
fer, Trakya mmtakasr kadastro hakim -
ligine Konya kadastro hakimi Hiiseyin 
Avni, Manisa kadastro hakimligine 
Samsun asliye mahkemesi azasmdan 
Hasib, izmir sulh hakimligine Mugla 
Miiddeiumumi muavini Abdullah, Mug
la Miiddeiumumi muavinligine izmir 
sulh hakimi Kemaleddin, LUleburgaz 
hakimligine istanbul icra memuru Ziya, 
izmir icra memurluguna Ankara icra 
memuru Ferhunde, Adana sulh M.kim
ligine Goriin ceza hakimi ismail Hakk1, 
Urla Miiddeiumumi muavinligine <;o -
lemrek Miiddeiumumisi ibrahim tayin 
edilmi§lerdir. 

Maarif Vekili 
,ehrimize geliyor 

Ankara 7 (Telefonla) - Maarif Ve -
kili Saffet Ankan, beraberinde Talim 
ve Terbiye dairesi reisi oldugu halde bu 
ak~amki trenle istanbula hareket et -
mi~tir. 

Vekilin istanbula hareketi, mekteb 
kitablan meselesile alakadar oldugu 
zannedilmektedir. 

Yunan Krah Giridde 
Atina 7 (Hususi) - Diin ak§am re

fakatinde Ba§vekil oldugu halde Ciride 
hareket eden Kral bu sahah saat dokuz
da Hanyaya val'll11~tJr. Krahn rakib ol
dugu Averof gemisi limandan girerken 
sahilden at1lan toplarla selamlanmi§tlr. 
Ciridliler Kralla Ba§Vekili parlak bir su· 
rette kar§Ilami~!ardrr. 

Ogleyin Krahn §erefine belediyede bir 
ziyafet veriltmi~tir. Ziyafetten sonra Kral 

Girid fdkas1 bt' alanm tefti§ etrni§tir. 

Ak§am da Cirid Umum Valisi tarafm • 

dan resml bir ziyafet verilmi§tir. Cirid 

adasmm her tarafmdan toplanan binler· 

ce ahali gece fener alaylan tertib etmi§· 

lerdir. 
Amerika Hariciye Naz1r1 

Frans1z sefirile gorii§tii 
Va~ington 7 (A.A.) - Hariciye Nazm 

Hull, Amerikanm Paris biiyiik el9isi 
Bullitt'le yaptlg1 uzun miilakattan sonra 
gazetecilere beyanatta bulunarak diin
ya ekonomi vaziyetine aid umumi ve~
helerin tetkik edildigini ve Parise don
meden evvel Bullitt'in hiikfunet erka -
nile daha birc;ok miilakatlarda buluna
cagml soylemi§tir. 

CUMHURiYET 

Hadise!er aras1nda 

Anmak vazifesi 
~~ vvelki giin, hikayesi Orner 
~ Seyfettinin oliimiiniin yll-

doniimiiydii. Bunu bana o
nun en vefah arkada§l birkac; giin ev
vel mektubla habrlatml§ oldugu hal-

de, ben gene giiniiade ondan bahset
mek fusahm bulamad1m. Arkada§t· 
m1z Gezgin de, Kurundaki siitunun
da Orner Seyfettini unutan matbua

hmlzm Pu§kin'lere sahifeler tahsis 
etmesini teessiir dolu bir g1pta ile 
kar§lhyordu. 

Diinyanm hi~bir yerinde kaybol
mu§ bir §Ohreti oliimiiniin her ytldo
niimiinde B~nmazlar. Bizde ise bir 

Recaizade Ekrem, bir T evfik Fikret, 
bir Maarif V ekili Necati kaybolduk-

tan sonra, ii~ be§ sene mezarmda ih

tifaller yap1hr; fakat bu usul ve an'a
ne haricindeki merMim ifratmdan 
sonra, arllk isimlerinden bahsedil
mez olur. 

On, yirmi be§, elli, yiiz sene gibi 
beynelmilel ol~iiler haricinde, bizden 
aynlan bir k1ymet i~in her sene ihti
fal yapmtya ve oliimiiniin tam yll

doniimiinde kendisinden bahsetmege 
liizum yoktur; fakat vesile d'ii§tiik~e 
onu her an hallrlamak §artile. 

Oliimiiniin y1ldoniimiinde degil, 
kendisini anmak i~in bir~ok vesileler 

zuhur ettigi halde unuttugumuz isim
lerin kabar1k listesi i~inde Orner Sey

fettin de vard1r. T opraga girmenin 
y1ldoniimii gibi, bir insam takvimin 

ihtarile otomatik olarak hallrlamak
tan daha giizel ve tabii f1rsatlar zu-

hur eder. Biz bunlan da ihmal ediyo
ruz. lnsamn en biiyiik faciast toprak
ta degil, sevdiklerinin kalbinde yok 
olmakbr. 

Orner Seyfettin bu kadar unutul
mu§ mudur? Zannetmiyorum; fa-

kat, nerede o edebi le§ekkiil, edebi 
cemiyet, kuliib, mecmua, velhastl 
nerede milli haftzamn tecelli edecegi 
yer ki unutuldugu zannedilen isimler 
iistiine yadedilmenin nurunu indir
sin? 

Y ok! olmaymca da bu vazife, ge
ne, i~inde g8nliik §UUnun ve hadise-

lerfn binbir partlbstm a!ksettirmege 
mahkUm, dar siitunlartmtza kahyor. 
Bizi terkedenlerden hangi birinin ha· 
tlras1 tastamam ve boyluboyuna, bu 
dardaractk mustatilin i~ine stgabilir? 

PEYAMI SAFA 

• etmif 

kadar memleketi iyi idare 
yapmahd1r? olan Blum ne 

Yazan: Winston Churchill 
1936 sonbahannda bu nm birle§erek kuvvetlen-

makalelerimde F ransrz dirmek hususunda miies-
vaziyetini son olarak ince- sir faaliyetler ba§goster -
ledigim esnada ayni sene- mi§tir. 
nin te§rinievvelinde Fran- Bugiin Avrupanm i -
sada bir ihtilal kopacag1 <;inde bulundugu tehlike-
hakkmda birc;;ok flSlt!r- lerin azaldJgrm kayid bo§ 
lar ve dedikodular i§it - ve a bestir. F akat bu tehli-
mekteydik. kelerle miicadele husu-

Memleketi bir smai sunda ahnan tedbirlerin 
karga§ahk dalgasi ba§ - azaldigi da yanh§hr. Bu-
tanba§a ihata etmi§ bu- giin sahne daha mu1.lim 
lunuyordu. Y eni sec;ilen bulunuyorsa, hava her -
ve komiinistler tarafmdan halde daha berrakhr ve 
miizaheret goren Blum bu berrak hava ir;inde 
hi.ikiimetinin memlekette Franszz Ba~vekili Leon Blum tehlikelerin §ekil ve mahi-
sulhu siikun ve nizam1 muhafaza ve i- yetini daha keskin bir siliiet olarak gor
dame edecegine dair olan kanaat umu- mek kabildir. 
mi bir haldeydi. F ransanm da, lspanya- Cihan mesailinin muslihane ve daha 
nm takib ettigi yolu intihab etmek mec- miisamahakar bir §ekilde hal ve fashnda 
buriyetinde kalacagr ve buna mukabil de M. Blum'un §ahsl hizmetleri c;ok biiyi.ik
sag cenahtan kuvvetli bir hareket ba§- tiir. Ne Fransamn, ne de Avrupanm mu
gosterecegi zan ve tahmin edilmekte bu- kadderatl i.izerinde ve umumun menafii 
lunuyordu. bak1mmdan M. Blum'un yaphklanm 

Ben, o zaman dahi bu bozguncu mii- yapacak kabiliyette bir adam daha bul
taleayJ cerhetmek cesaretm1 gostermi~. mak imkans1zhgma inanmak laz1m ge • 
Fransanm vasi mikyasta stable bir vazi- liyor. 
yette oldugunu iddia etmi§tim. Ayni za- Bugiin M. Blum'un kar§Jla§makta ol
manda «FranSJZlarm cumhuriyet rejimi- dugu buhran §imdiye kadar bertaraf et
ne kar§I sad1k adamlar olduklanm ve mi§ olduklanndan mahiyet itibarile c;ok 
Frans.amn girdigi ki§tan daha kuvvetli farkhdrr. Umum ve giindelik iizerine r;a
olarak <;Ikacagrm» kehanet §eklinde yaz- h~anlann gerek saati mesai, gerekse al -
m1~hm. drklan para, ikt1sadl hakikatlere uygun 

Bu mi.italealann bugiin umumiyet ve hadlerin fevkindedir. Arada ahenksizlik 

esas itibarile dogru oldugu meydana c;1k- vardJr. 
mi§ bulunuyor. Amele ve i§c;i srmflannm Haftada kuk saatlik mesai ve yevmiye
gayrimemnun olduklanm izhar ic;in te- !ere ya!='-!.an zamlar frangm k1ymetten 
§ebbiis ettikleri §iddetli tezahiirat, pat- dii§iiriilmesini mecburi krlml§hr. K1rk sa
ronlarla aralanndaki c;arpl§malar ve va- atlik mesai, bilhassa §imendiferlerde ye
si mikyastaki grevler ve amele • patron niden yeniye ag1r a<;Iklar husule getir • 
anla§amamazhklan can ve mal tahriba- mi§tir. Bu sanayiie 60 bin yeni miistah· 
h bakrmmdan ciddl telakkiye degmez §e- dem ilavesi laz1m gelmi§tir. 
kilde son a ermi§tir. F ransada a dedi pek c;ok olan iki iic; 

Bugiin ise Fransa tekrar i§e ba§lami§ memur istihdam eden patronlar miithi§ 
bulunuyor. ,Siddetli ve a§m komiinistler bir giic;liikle kar§IIa§mislardu. T ek me -
kayde ~ayan derecede gozden dii§mii~ murla yiiriitiilen ortakhk §irketleri, ka -
bulunuyorlar. Cec;en agustosta §i§irilip nunun himayesine srgman bu tek memu
uc;;urulan k1rm1z1 balonun §Ubatta son • ra yol verememek kar~ISinda ortakhk §ir
mekte ve gitgide yere dii§mekte oldugu- ketini feshe mecbur olmaktadular. <;iin
na §ahid olmaktay1z. Bunda ispanyadaki ki.i i§in viis' ati, yeni konan himayeyi te
komiinizmin ilgas1 ve Stalin'le T roc;ki ta- madi ettirecek mahiyette degildir. 
raftan komiinistlerin parti saflarmdaki ;;ehirlerle koyler arasmdaki n'luvaze • 
vah§i muhalefetlerinin dahil ve tesiri ol- ne de bozulmu~tur. Kuk saatlik saati 
mu§tur. mesai mukabili aldigi munzam iicretle r;a-

Bundan maada, samiml olarak kabul lr§an §ehir i§<;isi ve san' at erbab1, koylii
-==-------~!!!....'!'!-~----""'!!!!=--~- edilmelidir ki esas itibarile F ransantn me.. niin sarfetmekte oldugu emekle mukaye

nafii hakikiyesini gozoniinde tutarak de- se kabul etmiyecek kadar az c;ah§arak 
gil; daha ziyade Fransanm Alman Na- c;;ok para almaktadu. Biitiin bu ic;timai 
ziligi aleyhtan olarak vaziyet takmmasi masraflarm iizerine bir de gitgide artan 
bakrmmdan Frans1z komiinistleri gerek ve mi.itenasiben yiikselen milli miidafaa 
kendi, gerekse taraftarlanmn harekatma masraflanm da ilave etmek laz1mdu. 

Memleket i~inde 
Ziraat EnsHtiimiiziin 
Subeleri ne vakit? 
' [Ba~taraft 1 tnci sahifede] kar§I bir tabm tahdidat vazetmi§ bulu- Ben kendi hesab1ma M. Blum'un ri • 

bu sahaya taalluk etrnektedir. Memleke- nuyorlar. Cok muktedir namlardan te • yaset etmekte oldugu vatanperver, yiik • 
timizin nerelerinde ne gibi meyvalar -ve §ekkiil etmekte olan Blum hiikiimeti, da- sek liyakatli ve cesur F ransrz hi.ikiime • 
diger ziraat mahsulleri- yeti§ecekse Ens- hili vaziyeti vasi mikyasta Jslaha mu _ tini, Me. Donald'in geveze ve mi.isrif a
tiliimiiz oralarda bu i§lere verilmek icab vaffak oldugu gibi F ransanm bi.itiin kuv- zasile bizi 1931 deki buhrana siiriik • 
eden ilmi cereyanlanm tesbit ve tamim vetini milli miidafaa davasma imale ve liyen lngiliz hiikumetini mukayese etme
edecek §ubeler ac;acak, onlann tecri.ihe- bu mesele etrafmda tophyabilmek husu- gi hie; arzu etmem. Lakin §Urasma. da 
lerinden memleketi miistefid k1lacaktu. sundaki Jiyakatini isbat etmi§tir. i§aret etmek isterim ki 1931 de lngiite-

F araza meml~ketimizin cenub havali- Milli miidafaa kuvvet ve tedbirlerini reyi tehdid eden buhran, mahiyt iti~a-
sinde portakal, mandarin, limon, muz, F ransanm diger herhangi bir siyasi ziim- rile bugi.in F ransanm kar~Ila~ma ta 0 

· · · · C b h 1' · re 1'Ie bugu"nku" kadar kadi'r bJ'r ~eki'lde dul!;u buhrandan farkh degildir. zeytJn ve saue yeh§Iyor. enu ava Iffil· , h 11 ·h 
zin en miisaid farzolunacak bir sahas1 ba~arabilecegi de cayisual bir vaziyette- Bugiin Fransada hayat pa a 1 Iglk, b1 : 

I k d' racat ticaretini tesir altmda b1rakaca rr 
birkac; bin -veya daha fazla- doniim ii IT. dereceyi bulmu~ kiic;iik gelir sahiblerini 
'bir tecriibe c;iftligile bir ziraat enstitii §U· Miisellah kuvvet ve hidematla hiiku- de fena halde darbelemi§tir. Bunlann 
besine karargah ittihaz olunur. Bu §ube met arasmdaki miinasebat niimunei imti- 1 k · d' arkasmdan yevmiye erin te rar tez)'l I 
0 havali mahsulleri iizerinde ilml ve arne- sal bir haldedir. Orduya parlamento ta- I . . I . w• d lA d vii taleb ermm ge m1yecegi e rna urn eg -
Ii tecriibeler yaparak, hi<; §i.iphe yok, rafmdan tayin olunan §efler milli mii - dir. Fransa ic;in bugi.in iki yo! vard1r. 
en iyi neticeler elde eder, ve elde ettigi dafaa kuvvetleri tarafmdan hiirmet ve Birincisi r;ok tehlikeli olan «hiikiime-
neticeleri biitiin 0 havaliye tamim eder. itaatle hiisnii kabul gormekte ve bu §ef- tin fiatlan tesbit etmesi» yoludur. Bu 
Bu enstitii §ubesi ic;inde bulunacagr geni§ ler de vazifelerini, parti politikalan ne nun neticesi hi.ikumetin her~eye miidaha
mmtakanm yiikse.k kiymetli ameli bir olursa olsun tam bir merbutiyet ve eh- lesi seklinde tecelli eder. Ayni zamanda 
mektebi olacaktJr. Meyvamn fidanmdan, liyetle basarmaktadlrlar. a~ag; yukan Almanyada cari usuliin 

f • · · 1 d b lA · kadar U~iincU olarak, d1~. siyaset meselesin- Fransaya te~m1·J 1' demektir ki Fransrz a-enm 1tma arm an, am a aJma ' , 
biitiin sa~halanna aid bilgileri mebzulen de de Blum hiikumetinin muvaffakiyetle hmsahm ve sanayiinin, millete zinginlik 
dagitan bir mekteb... hareket etmekte olduguna i§aret lazimdir. ve refah temin eden ikhsadi elastikiyetin-

1 hl .k Bi.iyiik Harbdenberi, F ransa ve ingilte- den mahrum edilmesi demek olacaktJr. Citgide bozularak mahvo mak te 1 e· 
B re arasmdaki miinasebat hir;bir zaman I'k'rnci' c1k, !ngilteredeki tecriibeye na-sine maruz bulundugunu sandrgimrz ur· b • 

ugiinkii kadar s1k1 ve iyi bir safhaya da- zaran •u olabilir: sa §eftalisile orada yeti§ebilecek diger h 1 • 
b. i olmami§h. Carbin iki demokrasisi a- Daha kuvvetli ve daha geni§ esaslar 

meyvalar, orada yerle~ecek miistakil IT 
· · rasmda mii~terek sulh ve hiirriyet da - 'u'zer1'ne dayanan bir hiikumet te•kilidir enstitii §ubesinin c;ok ehemmiyetli bir I§h- ' 

vas! ugrunda bu derece piiriizsiiz hareket ki, boyle bir koal is yon hiikiimeti Biiyiik 
gal mevzuunu te§kil edebilir. Malatya devresi §imdiye kadar kaydedilmemi~ - Britanyay1 seri bir ~ekilde felaketten kur· 
kayisrlan i.izerinde enstitiiniin zaten esash · hr. 
tetkikler yapmaga ba§lami§ oldugunu Biitiin bunlann haricinde ve bunlar -
gormii~tiik. Fa kat bu i§i mahallinde a<;l· dan daha miihim bir mesele olmak iizere 
lacak bir enstitii ~ubesi, yalmz kay!Siya her iki memleket zimamdarlarmm tah -
miinham olmamak iizere, biitiin o havali riksiz bir taarruz vukuunda Fransa ile 
mahsulleri iizerinde pek giizel ve en gii- ingiltereye tek bir memleket nazarile 
zel gorebilir. bakilmasi lazim gelecegi hakkmdaki soz-

Biz zannediyoruz ki Zi'raat Enstitiile- lerinin hic;bir ziimre tarafmdan itiraza 
rimiz memleketin muhtelif mmtakalarm- ugramaks!Zin kabul edilmekte oldugu 
da ar;acagr §ub~lerle kendisinden bekle- zikredilebilir. 
nilen ilml etiid neticelerini ameli olarak Biitiin bu §ayam kayid hadisat, Av • 
memlekete en c;abuk yoldan verebilecek rupada muvafik aksiilameller husule ge
ve enstitiilerin as1l faydalan da bilhassa tirmi§ olup gerek kiic;iik ve gerekse bii • 

yiik devletler arasmda tahriksiz bir te -
bu sahalarda tahakkuk etmi§ bulunacak-

caviize kar§J mii§terek bir cephe te§kili 
t1r. Enstitiilerin memleketimize azami su- hususundaki fikir birle§ikligine yeni bir 
rette faydah olabilmeleri ic;in bu §ubeler hlz vermi§tir. 
te§kilatmda daha ziyade gecikmemekli- Gene. bi.iyiik ve kiic;iik bir<;ok devlet-
gimiz lazrmdrr. ler arasmda Milletler Cemiyeti esaslanm 

YUNUS NADI tahakkuk ettirmek ve miidafaa tedbirle-

tarmi§tl. 
F ransanm kuvvetten dii~mesile vii cud 

bulacak harb tehlikeleri gozoniinde tu • 
tulursa, hangi partiye mensub olurlarsa 
olsunlar, biitiin F rans1z rica linin bir hii
kiimetin hikmeti viicudiinii te§kil eden en 
biiyiik hedefe vasl) olabilmek iizere §ah
si fikirlerinden, parti miil ahazalanndan 
fedakarhklar yapmalan li.izumu a§ikar 
olur. 

Parlamentonun feshile tekrar halkm 
reyine miiracaat F ransa ic;in c;ok garib 
bir hadise te§kil edebilir. Halbuki biz 
buna ahsklmz. 

Frans~ mali ve iktJsadi zaruretlerini 
herhangi tedbir ve vas1talarla hallederse 
etsin, F ransanm emniyeti ve memlekette 
mevcud mi.ittehid hareket prensiplerinin e
sas itibarile bu i§lerden zarar gormiyece
gine itimad edebiliriz. 

3 

HEM NAliNA 
MIHINA 

T ehlikeli sozler 
~ i.iyi.ik Harbin patlamasmda, ln
l,g) giliz politikasmm miihim ve bii-

yiik bir ami! oldugu artik bu
giin, tarihi bir hakikat olmu§tur. 1914 
temmuzunda, Avusturyanm S1rbistana 
verdigi iiltimatom i.izerine, ortahk kan§
tJgr zaman, !ngilterenin nas1l bir siyaset 
takib edecegi mec;huldii. F ransa ile Rus
ya, ingilterenin kendilerile beraber ol· 
dugunu bilerek cesur davramyorlardi. 
Almanya ile Avusturya - Macaristan ise 
italyamn kendilerini terkedeceginden a§a
gr yukan emin olduklan halde !ngilterenin 
bitaraf kalacagm1 zannederek Fran sa ile 
Rusyadan korkmuyorlard1. 

ingiltere, casus te§kilatmm miikemme
liyeti sayesinde Almanyanm Belc;ikadan 
gec;erek F ransaya taarruz edeceginden 
de haberdard1. Buna ragmen tutacag1 si· 
yaseti ac;Ik<;a soyJememi§ti. ingiJterenin 
bitaraf kalacagmi zanneden Almanya, 
ordulanm Belc;ikaya soktuktan sonra in
giltere, Almanyaya bir iiltimatom verdi 
ve Belc;ikadaki ordusunu geri almazsa, 
4 agustos geceyansmdan itibaren, harbe 
girecegini bildirdi. Alman ordusunun, 
Belc;1kadan geri donmesinin ~vkulceY§ 
bak1mmdan imkam yoktu. Boyle bir ha
reket, ordunun harbetmeden mahvolmas1, 
demek olurdu. T abiatile Almanlar. Bel
r;ikayl i~galde devam ettiler. !ngiltere de 
harbe girdi. 0 vakittenberi ne§redilen ha
hralar, vesikalar, ~unu ispat elmi§tir ki 
Almanya ile Avusturya, !ngilterenin 
harbe girecegini bilselerdi, bOyle neticesi 
c;ok me§kiik ve son derece tehlikeli bir 
maceraya ahlmazlardi. 

Biiyiik Harbin nasi! ba§lad1gm1 anlat
maktan maksadrm, ingiliz Avam Kama
rasmda, birkac; giin evvel, gene bir harbe 
sebebiyet verebilecek mahiyette. sozler 
soylenmi§ olmas1d1r. Filvaki Austen 
Chamberlain, muhaliflere hitaben 

«9ekoslovakya veya Danzig halktna 
yard1m etmek icab elligi zaman /ngilizler 
ad1m bile alm1yacaklard1r.» demi§tir. 

Eski Ba§vekil ve §imdi iktidar mevki· 
indeki muhafazakar partinin riiesasmdan 
olan Austen Chamberlain'in hayk1rarak 
50yledigi bu s0zler, Avam Kamarasmda 
biiyiik bir heyecan uyandrrmi§hr. Dog
rusu, bu sozler, yalmz Avam Kamara
smda degil biiti.in Avrupada biiyiik bir 
heyecan uyand1racak mahiyettedir; c;iin· 
kii, Almanya, ~ekoslovakyaya taarruz 
ederse lnogiltere seyirci kahr demektir. 
Almanyay1, herhangi bir maceraya atii
maktan meneden amillerin ba§mda lngil
terenin, 1914 te oldugu gibi, Almanya 
aleyhinde, harbe girmesi ihtimali de var
drr. Hitler ve arkada~lan, !ngilterenin, 
Almanyaya kar§l cephe almasma mey
dan vermemege c;ok dikkat ediyorlar. 
;>imdi Austen Chamberlain, ~ekoslovak· 
yaya ve Danzige yard1m i<;in, !ngilizle
rin adlm bile atmJyacaklanm soylemekle 
Almanyaya, bu memleketlere taarruz 
i<;in, ad eta cesaret vermi§ olmuyor mu? 

Halbuki <;ekoslovakya, Fransanm 
miittefikidir. Almanya, ~ekoslovakyaya 
taarruz ettiil;i takdirde, Fran sa ile Rusya 
ve Kiic;iik 1tilaf, bu memleketin yard1 -
mma ko§acaklardrr; boy Ieee yeni bir 
umuml harb Avrupamn, hatta biitiin 
diinyanm altm1 iistiine getirecektir. 

Y oksa, !ngiltere, AlmanyaYJ eski 
miistemlekelerini istemekten vazger;irmek 
iizere onu §arkta serbest buakmag1 m1 
dii§iiniiyor~ Yani <;ekoslovakya, bir ta· 
viz mi olacak ~ 

Her ne olursa olsun Avam Kamara -
smda soylenen bu sozler. sulh ic;in c;ok 
tehlikeli sozlerdir. 

A vusturyada saltanat 
lehinde niimayi,Ier 

[Ba~taraft 1 fncf sahffede] 

Cemiyetin reisi Steineu Avusturya 
halkr ic;;in saltanatm avdeti prensipi le -
hinde karar vermek hakkm1 istemi~tir. 

Niimayi~iler Otto von Habsburg'u 
uzunuzadiY<! alki~laml§lar ve sonra so -
kakta bir a lay te§kil ederek: 

«Ya§asm Habsburg'lar» diye bagn • 
mr~lard1r. Alay c;;abuk dagilmi§hr. N a
ziler ni.imayi§i ihlal etmege te§ebbi.is et • 
mi§lerse de bunlarm ir;inden fena kokulu 
fi§ekler atan 4 tanesi tevkif edilmi~tir. 

lzmitte K1zday genclik te§ki· 
labnm faaliyeti 

hmit {Hususi) - izmit K1z1lay 
genclik te§kilah c;ok iyi bir §ekilde c;ah~
maktadJr. T e§ekkiiliin vilayet hududlan 
ic;inde 20 bin azas1 vard1r. Bu sene e)
de edilen para ile fakir ve yoksul c;ocuk· 
!ann mekteb kitablan, kalem ve defter· 
leri temin edilecek, aynca yaz tatilinde 
miinasib goriilecek bir mahalde kamp ta 
kurulacaktJr. 

KIZilay umumi merkezi de bu c;ah§ma· 
lara nakden yard1m edecegini vadetmek
tedir. 



COMB 0Rl'YE'.r 8 Mart 1937 

~ ~~~~~~ Salih usta ~ 
~ ~ 

a ·ibliyografya' ispanyadaki kanb facia 

H iikilmet kuvvetleri dum 
dum kur§unu kullan1yor 

Salih Usta, demir merdivenin clara -~ k1 i<;mezdi. Ak§amlan bo~ saatlerini o
cik basamaklarmdan indi; ba§Ini yukan yalamak, koodini avutmak, hahras1 ka
kaldmp bakt1; bir haftad1r kotiirumle - fasmda her giin biraz daha §iddetli bir 
§en yeldegirmeninin ne§'eli ne§'eli don· alev gibi yanmaga ba§hyan kansm1 u
mege ba§ladigmi goriince gozlerinde bir nutmak i<;in bir iki kadehten ba§hyarak 
gurur pmlt1sile, kendi kendine: il;:mege ah§tl. Kadeh kadeh midesine 

Anadolu Notlar1 
Kanaat Kitabevi - istanbul 1937 • 

Fiatt 50 kuru~ 

.Re~ad Nuri, soy adile, Giiltekinin bh 
k1ta~.1 dolduran degerli yaz1lan evvelce 
bu sutunlarda nC§rolunmu§ ve alaka He 
o~unmu§tu. Bugiin, bir tab1 tarafmdan, 
kttab haline getirilmesi yalmz Re§ad 
N~rinin imzasmm ktymetini degil, bu 
alakanm derecesini de pek giizel mey -
dana c;1kanr. 

ihtilalci kuvvetler taraf1ndan haz1rlanan biiyiik 
taarruzun hedefi Valencia yolunu kesmekmi~. 

( Bu aksamki program 
iSTANBUL: 

. 12,30 plakla Tiirk mu.sikisi - 12,50 hava~ 
d1s - 13,05 muhtelif plak ne§riyat1 • 14,0 
son - 17,00 ink1lab dersleri, Universiteden 
naklen Mahmud Esad Bozkurt - 18 30 
plakl~ dans musikisi - 19,30 ~ocuklara m'a~ 
sal: I. Galib Arcan - 20,00 Rifat ve arl;:a· 
dB.?lan tarafmdan Turk musikisi ve hal' 
~ark1lan - 20,30 Orner R1za tarafmdan a~ 
rabca siiylev - 20,45 Safiye ve arkada§larJ 
tarafmdan Turk musikisi ve halk §arkl ~ 
Ian, saat ayan - 21,15 $ehir Tiyatro.s 

- Bu i§ de oldu, yenisine bakahm, di- inen ispirtonun dalga dalga beynine C$1· 
ye soylendi. kan buhan gozlerini bulandirdtktan 

Salih Usta her tiirlu yap1 i§inden an- sonra sendeliye sendeliye eve gidiyor 
lar; bozuk, kmk her aleti tamir eder; etraf1 gorecek bali kalmadigi ic;in kii ~ 
kiremid aktarmaktan, saat tamirine va- tiik gibi hissiz, yataga yuvarlamp s1z1• 
rmc1ya kadar, kaba, nazik, her i§<;ilik yordu. 
elinden gelirdi. Diikkanmda, tamire c;e- Fakat yava§ yava§, bu <;are de i~e ya
kilmi~, yay1 kmk talika arabasmm ya - ramamaga ba§ladi. Rak1ya ah§maga 
mnda, vidalan s~~iilmii§ bir motoriin ba§hyan asab1, eskisi kadar c;abuk uyu~
aksamt; biraz otede alc;ISI dokuk muyordu. Meyhaneden eve dondiigu za
yerlerinin Slvanrnasl i9in gelmi§ bir c;i- man, olen kariSlni dli§iinebilecek bali 
ni sob~; rafl~rda, borulu borusuz, <;e - k.~hyordu. Salih Usta, oliiyii dii§iine dii
~id c;e§Id esk1 gramofonlar, bozuk saat- §Une, ya§amanm manastm kaybetmege 
ler, her zaman goriilen manzaralardan- ya§amamn liizumsuzluguna inanmag~ 
d1. Fakat Salih Ustanm en bi.iyi.ik hu - ve kendi olumiinu temenni etmege ba§-
neri yeldegirmenleri tamirciligi idi. lad1. 

Rengarcnk, cicili bicili ko§klerle sus- ~ 9imdi, y~l~egirmeni tamiri ic;in c;a • 
lii ktrlara, yeri delip yiikselmi§ hissini gm.ld1kc;a, I<;mde, eskisi gibi zanaat he
veren dik ve sert viicudleri ve geni§ ka- vest ve merakt degil, biiyiik bir sevinc 
nad darbelerine lay1k sonsuz ufuklar a- ~~yarak. ko§.~yordu. Oliimu kurduk<;a, 
nyan iri bir kartal gibi, koca kuyrugu- I~mde, b1: gun gelip, bir yeldegirmeni _ 
nu saga sola dondi.ire dondiire etraf1 ta- nm :epesmden a§ag1 yuvarlanacag1 ka
nyan pervanelerile, daha ba§ka bir n~ah peyda olmu§, bu kanaat git
canllhk veren yeldegirmenleri, Salih g~de kuvvetlenmi§, bir kat'iyet bali • 
Ustanm, ihhsas1m biitun ebemmiyetile m alml§h. Salih Usta, pek yakmda bu 
meydana koydugu saha idi. tarzda bir oliime kavu§acagmi kendisi-

Salih Usta, meharetli elleri arasma n~.hatifi bir baberle malfun oimu§ gibi 
tevdi edilen bozuk bir yeldegirmenini, bthyor ve bu akibeti sabtrsizhkla bek -
hazakatine emanet edilmi§ bir bastaya liyordu. <;iinkii, arbk sevgili oliiniin 
bakan mabir bir operator ibtimamile e- basretine tabammiil edecek bali ve bu 
vire <;evire muayene eder; ic;indeki bii- kimsesiz omrii siiriikliyecek takati kal
tiin derdleri, biitiin bozukluklan §a§rnaz mamJ§h. :;>imcli, yeldegirmeni tamiri i
bir ihbsas gozile goriir; ve bu demir ic;in yola her c;tb§ta, ic;inden cin§allah 
viicudlii hastay1 mutlaka tedavi ederdi. son gidi§imdir~ diyen gizli bir sesin te
Koyde, onun elinden ge<;memi~ bir tek mennisini §itiyordu. Fakat, degirmen -
yeldegirmeni yoktu. 0, bepsinin mer - lerin girintili <;tkmhh iskeletlerine all -
divenlerini en a§agi bir defa brmanmt§; §lk ayaklan, her defasmda onu tekrar, 
kiminin kanadmt, kiminin kuyrugunu, sag ve salim geri getiriyor, meyhanenin 
kiminin di§lisini tamir etmi§; eskilik _ kirli masas1 ba§ma oturuyordu. 
ten, yorgunluktan inlemege ba§hyanla- Boylece, giinler, haftalar, aylar ge<_;ti. 
rm feryad1m dindirmi§, ktmtld1yacak Salih Usta, her giin biraz daha ye'se go
bali kalmiyanlara yeniden hayat ver • miiliiyor, biraz daha kendini btraklyor
mi§ti. du. i§lerini ihmale ba§lami§, oliimden 

0 giin, iic; saat ugra§tiktan sonra ni- bekledigi kurtulU§U esirgeyen yeldegir
hayet c;ah§hrmaga muvaffak oldugu menlerine adeta kiismii§, tamire c;agml
degirmenden yere indigi zaman ortahk d1k<;a gitmemek i<;in bahaneler, sebebler 
kararmak iizere idi. Her giin bu saatte icad eder olmu§tU. 
evde bulunurdu. Fakat 0 giin i§ i.imid Nihayet, kansmm oli.imiinden sonra, 
ettiginden daha <;etin C$Ikmi§, onu biraz Salih Ustay1 bir mi.iddet unutan kom • 
fazla ugra§hrmi§, terletmi§ti. Salih Us- §Ular, onu ba§goz etmege karar verdiler. 
ta, avadanllklan arasmdan c;tkardigi us- Diinyadan elini etegini c;ekmi§ denecek 
tlipiiye, elini karartan yagh demir kir- kadar hayata kiisen bu adam1, yeniden 
lerini alelacele sildi, e§yasmi topladi ve di.inya evine 1smd1rmak c;ok gii<; bir 
patikadan kaye dogru inmege ba§ladi. §eydi. Fakat dinmiyen ya§, unutulm1yan 

Giine§, ta kaqtdaki mor daglart siper ac1, sOnmiyen ate§ mi vardt? Salih Us
ahp kaybolmu§tu. Patikanm iki tarafm- tamn gi:iz ya§lart da, iyilik etmegi seven 
da yumu§ak bir duvar gibi yiikselen bi:i- korn§ularm sayesinde, yava§ yava§ goz
giirtlenlerin ic;inden, daha ilerideki lerinden kalbine dogru uzakla§b, dindi 
ki:i§klerin bahc;elerinden ve ta geriler - ve kurudu. 
den agustos ooceklerinin sesleri i§itili- Ona, kimsesi<1 bir ktz bulmu§lard1. 
yordu. Salih Ustanm i<;ine birdenbire Ya§c;a Salih Ustadan epey farkh, fakat 
bir hiiziin, sebebsiz bir iiziintii <;oktii. <;ok giizel ve kendi halinde bir klzcajpz-

dt. Olen kansm1 aratm1yacak kadar ev 
Yeldegirmeninin tepesinde, bogaz- kadmi idi. Ustelik kimsesiz ve fakir al

dan kopup gelen <;tlgm riizgarla sa<;lan d dugu ic;in, her §eyi onda gorecek, koca-
armadagm, kulaklan ugultu ic;inde ha- sma dort elle sanlacakti. 

nl har1l <;ah§trken, her zamanki gibi, :;>imdi, Salih Usta, aylardanberi ·ihmal 
evi ve kansm1 unutmu§tu. $imdi, ak - ettigi kthgma biraz c;ekidiizen veriyor, 
§am karanhgmm c;i:iktiigii bah<;eler ara- meyhaneden yava§ yava§ ayagtm c;eki -
smdaki yolda, kendi ayak seslerile ya- yor, kansmm i:ili.imiinden evvelki giin
payalmz kalmca, o unuttugu §eyler bir-
denbire aklma gelivermi§ti. Lakin, ay- leri hahrlatan tabiilige doniiyordu. Yel-

degirmenlerinin tepesine tirmamrken a
ni zamanda yiiregini kaphyan bu iizi.in-
tii nedendi? Vakla, kansmm bali merak yagm1 bashgt her noktay1 dikkatle he-
edilmiyecek gibi degildi. Kadm hamile sab etmcge ba§lami§ti. Ayaklarmda, ka
idi ve bugi.in, yarm beklenen dogumun riSl olmeden evvelki gi.inlerin kaygusuz 
biraz zor, biraz stkmtth ve tehlikeli ola- c;evikligi kalmaml§ gibiydi. Bastlgt her 
cagtm doktor evvelden soylemi§ti. Fa- basamakta bir sarsakhk, bir tehlike se
kat, daha ortada fol yok, yumurta yok- ziyor, iner ve <;tkarken, gozlerini, adim
tu. Durup dururken uziilmek, keder - larmm dokundugu noktadan aytrmtyor
lenmek manastzdi. du. Giiniin birinde, en yi.iksek yeldegir-

Salih Usta, kendi kendini teselli et - meninin tepesinden yuvarlamp olmek 
mege ve birdenbire ic;ini kaphyan kas- temennisi, yerini, yanh§ bir ad1m at -

mak korkusunun halecamna terket -veti dag1tmaga <;ah§ti; muvaffak ola - mi§ti. 
mad1. Gayriihtiyari adimlartm s1kla§ -

b 11. b Bah<;elerdeki agaclan kokiinden s5 -
tirdi. Yava§ yava§ artan, e 1 ir rna -

'f d ken f1rhnamn dordiincii gu"nii, ikindi iis-
hiyet almaga, bir mana 1 a e etmege 
bashyan i.iziinti.i onu §imdi eve dogru :~' Haci Beylerin bahc;esindeki yelde -
iti;•or, merakla kan§Ik bir korku, adtm- girmenini gormege gitmi§ti. 

J Bu, o civann en yiiksek deg¥ irmeni ol-
lanna biz veriyordu. d ~ ugu ic;in, ftrtmadan fazla miiteessir ol-

Salih Usta, sokagm ki:i§esini donerken, m U§, pervane kanadlan tamamen par -
uzun bir yoldan ko§a ko§a gelmi§ bir a- <;alanmt§h. Yenidcn kanad takmak la -
dam gibi c;arpmtidan tikanacak halde Zimd1. 
idi. Kap1y1 korka korka <;aldt ve kapi a- Bir saat kadar <;ah§h. Ortahk karar -
c;tlmca yabanc1 bir sima ile kar§Ila§ti. maga ~a~l:n::§, uzakla§an giine§le be -
Ev, korn§U kadmlarla dolu idi. Sal~h raber ,_LI§Utu~u bir ri.izgar C$lkmt§ti. Salih 
Usta elinden torbasm1 bile btrakmagt Usta urperd1 ve i§in geri kalan kismmi 
akletmeden yi.iriidii, odaya girdi ve de- e~tesi g~nii tamamlamak kararile ye _ 
mindenberi yiiregini klskac;hyan azabm rmde dogr~ldu. ¥Degirmenin i<;ine dogru 
sebebini anladi. Dogum, doktorun ev - sallandtrdtgt sag bacag1m <;ekerek, ke
velden haber verdigi gibi c;ok zor olmu§ nar tahtasmm iistiinde ayaga kalkarken 
ve kadmm hayah tehlikeye girmi§ti. riizgar birdenbire sagnak halinde esti; 

Salih Usta, odadaki kom§U kadmlan kanadlan kmk demir kollar hazin bir 
savdi ve o gece sabaha kadar kansmm g1cirti ile ottii; mukabilinde ag1rhk bu
ba§IUcunda bekldi. Kadmcag1z sabaha lunmtyan diimen §iddetle dondi.i; yan 
kadar ate§ler gibi yandtktan sonra, or- yanya ayaga kalkmi§ bir vaziyette bu
tahk aganrken, kocasmm kollan ara - lunan Salih Ustamn ba§ma c;arpt1. 
smda, gozlerini ebediyyen yumdu. Diin· Yeldegirmeninin tepesinde, can evin
yaya istemiyerek gelen <;ocuk, zatcn on- den kopan b'ir feryad, agaclardaki kus
dan evvel olmii§, Salih Ustay1 bu tesel- Jan havaland1rdt; degirmenin tahta k~
liden de mahrum btrakmi§h. nad1 ugursuz bir kahkahay1 andtran 

Salih Usta, <;ok sevdigi kansm1 boyle pash gtcrrtilarla eski vaziyetine doner
birdenbire kaybedince diinyada yapa- ken, Salih Ustamn viicudii bo§luga fir
yalmz kalmanm kendine mahsus bir ladi; eski kansmm oliimii, yeldcgirmen
mana ifade ettigini anlamu~t1. Ak§ama Jeri iistiinde oliime meydan okuyan per
kadar diikkamnda, yahut yeldegirmen- vasizl1klan, bir hafta sonra gelin duva
lerinin tepesinde didinip yorulduktan gile ko~eye oturacak yeni kans1, kafa
sonra, vlicudiinii dinlemek i~in bir kii- smm ic;inde, yeldegirmeninin <;apraz pa
§Cye <;ekilme saati gelince ne yapacagm1 yandalarile yer yer boliinen karmaka -
§a~myordu. Evine gidip kapanmaktan ri§Ik bir manzara halinde, y1ldmm siir
korkuyordu. Kap1dan ic;eri girer girmez atile dondii ve karard1. 
olen kansmm biitiin hatiralan gozii . Salih Usta, kuyunun demir kapagmm 
niin ontinde canlamyor, ne tarafa bak- yanma boylu boyunca uzanmt~tl. 
'n ona aid bir §eyle kar~tla~tyordu. Ra- HAMDI VAROGLU 

Gazetemiz karilerinin belki baz1 par
c;alanm kac;lTmi§ olmalan ihtimalini dii
§iinerek iptida ba§hklarile kitabda mev
cud yaztlart hatirlatahm: 

Yollarda - Bir ticaret kervam • !stas
yonda - Trende - Yol - Kamyon • $of6r
Patron Hoca - Anadoluda gazete, kitab
Otel - Su - Yolda hastabk - Eski cuma -
Yenilikler - Balo - Daha dun - Bizde ilk 
resimli roportaj - Mtzrakh dede • Tu
luat tiyatrolan - Kahveler- Otoray yol
culugu - Memleket sevgisi. 

Her hangi bir sebeble bu yaztlarl o
kumama~l olanlar yalmz bu serlevba -
larla, Re~ad Nurinin, renkli ve k1vrak 
iislubile neler anlatabilecegini kolay -
hkla tahmin ederler. Fakat bu tahmin 
her zaman hakikatin duni.inde kalmtya 
mahkumdur. <;unkii bu kitabdaki ozlii 
rnanayt, canh tablolan lay1kile takdir, 
onlan ancak okumakla kabil olur. 

Size kiic;iik bir misal olarak k1sa bir 
f1kra nakledeyim: 

cOdalarmda abajurlu masa Himbasi, 
sumen ve papyebiivar gibi birc;ok liiks 
e§ya bulunan bu otele elcktrik zili ya -
p1lmast da unutulmarn1~. Yalmz garso
nu hangi odanm <;agtrd1g1m gosterecek 
fi!? yok. Merdiven ba§mdaki zil ottii mii, 
adamcag1z hk1r tlklr merdivenleri c;tki
yor ve oda kap1larm1 birer hirer c;almi
ya ba§hyor. 

- Yahu zil bur a dan m1 c;almd1? 
- Aa .. Buradan degil. 
- Yabu zili sen mi <;aldm? 
- Git be oglum, kac;mc1 defa bu? 
Garson itile kaklla biiti.in odalan do

la§Iyor. Ta kendisini c;ag1ram bulana 
kadar. 

Ben bu derde bir c;are buldum: 
- Bak buraya ... Ben seni 9ag1raca -

gtm zaman zili ii<; kere <;alanm .. Anla -
dm rn1? Uc; kere ~almaymca buraya gel
miyeceksin, dedim. 

Ke§fim garsonu pek keyiflendirmi§ 
olacak ki ba§ka odalardaki mi.i§teriler -
le de konu§arak onlarla da hirer pa
rola takarriir ettirdi. 

Fakat i.§aretler !;Ogalmca bu defa da 
kendi §a§Irrntya, ikide birde: 

- Yahu seninki i.i<; miiydii, iki miydi? 
Diye gene kaptlan c;almaga ba§lad1.~ 

Mes'ud b ir evlenme 
Beyoglu Vaktflar Direktorii Bay Ha

lim Baki Kuterin hem§iresi Bayan 
Kunterle degerli genclerimizden Bay 
Osman Ozkerin evlenme torenleri 6 
mart cumartesi saat 15 le 19 arasmda 
Beyoglunda Cumhuriyet Halk Partisi 
merkez binasmda saym Vali ve Parti 
Ba§kam Muhiddin Ustiindagm ve Parti 
erkammn huzurlarile iki tarafm giizi
de davetlileri arasmda tes'id edilmi§tir. 

Gene <;iftleri kutlular ve saadetler 
dileriz. 

CaOnlar, konferanslar, kongreler) 
F elsefe konferanst 

Eminiinii Halkevinden: 
Evimlzde tertib edilen felsefi ve Ictimai 

konferanslarm onbirincisi bugiin saat 
17,30 da istanbul Erkek Lisesi feisefe hoca
Sl Bay Hatemi Senlh tarafmdan Evimiz 
konferans salonunda verilecektir. Mevzuu 
(Felsefi du~iin~iin karakterlerl) dlr. 

Davetiye yoktur. Herkes gelcblllr. 
,-----~.~~~-=~~~ 

Haydar Rifatm 
eserlerinden 

Etriisk Vazosu 
!lic;in Oliimii 
Efendi ile U~ak 
Vikontun Oliimii 
tklimler 
Ilk Ask 
Kii<;iik Hikayeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Felsefe 
Tarih Felsefesi 

50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
100 • 
100 • 
125 • 
150 ~ 

75 • 
35 

Tali komite nihayet karar1n1 verdi 
[Ba§taratz 1 inc! sahifede] 

Hazrrlanan taarruzun hedeli 
Madrid 7 (A.A.) - Havas Ajan -

smm mu'habirinden: 

]arama ve el Pardo mmtakalannda 
yap1lan tah§idattan asilerin dolgun mev
cudlu k1t' alar ve miihim miktarda harb 
malzemesile yakmda §iddetli bir taarru
za ge<;ecekleri anla§Ilmaktadir. 

Asiler tarafmdan yap1lacaik. olan bu 
taarruzun hedefi aglebi ihtimal §Un!ar -
d1r: 

1 - Cemtbda Valencia yolu istika
metinde bir taarruz . .?imale ve §imali gar
biye dogru bir ta~a te§ebbiisii. 

Bilhassa Morata de T ajuna oniinde 
miihim miktarda asker tah§id edildigi ha
ber verilmeoktedir. 

Hiikumet topc;u kuvvetleri diin ogle
den evvel asi kit' alarm hareketlerini giic;
le§tirmek maksadile miitemadiyen ate§ 
etm~§ ve iki taraf arasmda ogleden son
raya kadar devarn eden bir top<;u diiel
losu olmu§tur. 

0<; m<:norlii on iki tane asi tayyaresi 
diin hiikumetc;ilerin mevzilerini bombar
dtman etrrni§se de tayyare toplannm ate
§i avc1 tayyarelerinin takibi neticesinde 
kac;maga mecbur olmulilardir. 

l htilalci tayyarelerin Faaliyeti 
Madrid 7 (A.A.) - Gec;en gece sa

at 23,30 da hiikumet merkezinin etrafm
daki mmtakalarda ve bilhassa Dniversite 
mahallesinde ve Cas a del Campo' da bir
<;ok infilaklar vuku bulmu§tur. Asi tay
yareleri hiikumet merkezinin civannda 
uc;mu§lard!t. 

Tali komitenin verdigi karar 
Londra 7 (A.A.) - Tali ademi 

miidahale komitesi saat 15 ten 23 e ka
dar devam eden toplanhdan sonra deniz 
ve kara kontrol plam hakkmda bir itila£ 
zemini bulmu§tur. 

T ali komite kendisine tevdi edilen iti
Iaf projesini tamamile degi~tirmi~tir. A
lakadarlar arasmda beynelrnilel bir mu
hade yerine tali komite a§agidaki formu
lii kabul etmi§tir: 

Evvela, akidler, gemilerin kendilerine 
tahsis edilen mmtakalarda bu aym 13 iin
de bulunmak iizere hareket etmelerine 
karar vermi§lerdir. D eniz kontrolu mii§a
hidleri ayni tarihte hududa gitmege ba§
hyacaklardir. 

Sonra, Ispanyaya giden gemileri kon
trol etmek ic;in Avrupa limanlarmda fa
aliyete gec;ecek olan komisyonlar yerle
rine gidip i§e ba§hyabilecek hale geldik
ten sonra kontorol bilfiil teessiis etmi§ bu
lunacakhr. 

Komite kontrol servisi §eflerini kat'i 
surette a§agida gosterilen §ekilde tayin 
etmi§tir: 

1 - Amiral Degraeff, Londra kon
trol merkez biirosu §efligine, 

2 - Visamiral Olivier, deniz kontrol 
§efligine, 

3 - Miralay Lunn, Pirene kontrol 
§efligine getirilmi§lerdir. 

Komite bu kararlan resmen tasdik et-

Pek yak1nda T 

tirmek ic;in pazartesi giinii hayeti umumi- dram kiSml (Yerler) - 22,15 Ajans v 
ye halinde toplanacakhr. Borsa haberleri ve ertesi giiniin progra ~ 

m1 - 22,30 plakla sololar, opera ve operct 
Bununla beraber bu vesikayi sureti par~alan - 23,00 son. 

kat'iyede kabul edilmi§ addetmemelidir. ViYANA: 
c;;.:unkii F ransa, Almanya ve Sovyetler 18•05 kan§Ik yaym • 18,45 :;!AN VE Pi ... 
B I h 

YANO KONSERi- 19,15 eski ~ark!.lar. 19,4:1 
ir igi iikumetleri a~ag1daki yaZilan hu- ingilizce ders, haberler, hava ve saire ... 

susata rniiteallik ahkam hakkm?a heniiz 20,20 polislerin zamam, ulusal yaym, yeni 
muvafakatlerini bildirmem[§lerdir. hayat, seyahat - 22,05 KONSER - 23,15 

I hava, haberler ve saire, kitablara dair ~ 
- Kanarya adalanmn kontrolu. 23,35 gramofon. 

2 - Korwtrola talbi tutulau gemilerin BERLiN: 
liman iicretlerinin miicehhizler tarafm ~ 18,Q5 $AN VE PIYANO KONSERI - 18,31i 
dan degil merkez bUrosu tarafmdan ve- kitablara clair konu!}malar - 19,05 gramo -
rilmes.i. fon - 20,20 PiYANO MUSIKISi - 20,50 gii-

nun akisleri, haberler - 21,15 E(iLENCELI 
3 - Mali yard1rn hissesinm marktan KONSER - 22,05 MUSiKi: - 23,05 hava, ha-

gayri bir dovizle i:idenmesi. b!!rler .. spor ve saire - 23,35 GECE MU• 
SIKISI. 

Bunlardan ilk ihtiraz1 kaydeden BUDAPE$TE: 
Sovyet murahhasi, ikinci Frans1z mu ~ 18,35 FiNLANDIYA CAZBAND TAKI _ 
rahhasi, iic;iinciisii de Alman murahhasi MININ KONSERi - 19,25 konferans - 19,45 
tarafmdan dermeyan edilmi~tir. PIYANO KONSERi - 20,20 konferans -

Tali ademi miidahale komitesin~ diin- 20,50 UNiVERSiTE KOROSUNUN KON ... 
SERi - 21,40 haberler - 22 QiNGENE OR ... 

kii toplantJsl esnasmda muhtelif sefirler KESTRASI - 23 hava - 23,05 OPERA OR ~ 
mensuh olduklan hiikiiumeterin premtip KESTRASININ KONSERi - 24,20 almanca: 
1tibarile muvafa.katlerini a1mak irin tele- haberler - 24,25 gramofonla dans musikl -

·-s si - 1,10 son haberler. 
fonla miikerreren gorii§mii§lerdir. BUKREI;l: 

Sovyet gemilerinin Lizbon ve Made - 19,05 gramofon, hava, konu~ma - 19,15< 
ra limanlanna girmeleri meselesinden do· ODA MUSiKiSi - 19,50 gramofon, konfc~ 
1 II rans - 20 ,25 §ANLA BiRLiKTE MANDO • 
ay1 Sovyetlerle Portekiz i er arasmda <;1- LiN KONSERi - 21 konferans - 21,15 OR• 

kan ihtilaftan dogan ba§hca mii§kiilat iki KESTRA KONSERi - 22,10 kitablara dair
tarafm itirazlarmdan vazgec;mesi ve Liz- 22,15 1?AN KONSERi - 22,35 hava, habcr
bon ve Madera limanlanmn komitenin o- ler. spor ve saire - 22,50 GECE KONSERi -

23,50 almanca ve frans1zca haberler - 24 
toritesi altmda kontrol limanlan olarak son haberler. 
kullamlmasJm derpi§ eden ilk plan~ av- LONDRA: 
det edilmesi suretile hal!edilmi§tir. 18.05 KEMAN VE PIYANO KONSERi • 

r [ k 18,35 ORKESTRA KONSERi - 19,05 ~ocuk-
-.:ephe erde i umumi vaziyet !arm zamam - 20.05 MUSiKi - 20,45 §AR~ 

Salamanka 7 (A.A.) - Biiyiik ka- KILAR VE DANSLAR - 21,05 haberler, ha
rargahi umuml dun saat 22 de a§agidaki va ve saire - 21,35 ORKESTRA KONSERi "' 

bl 
22,35 filim mu.sikisi - 23,05 piyes - 24,05 ha-

te igi ne§retmi§tir: va, haberler, soar ve saire - 24,30 ORKESJ 
,Sima! ordulan, be§inci fnka: Vivale TRA KONSERi - 1,35 haberler, hava - 1,45 

del Rio mmtakasmdaki ileri hatlanmJZ gramofon. 
bir hizaya getirilmi§ ve bu suretle mevzi- PARiS [P.T.T.J: 
lerimiz takviye edilmi§tir. 18,05 Org konserl, kuaat, gramofon, bah-

c;:e i11leri - 19,43 gramofon, ~nu§ma, gra -
Altmc1 firka: Dii§mamn Asturia cep- mofon, haberler - 21,35 hava. havadis, 

hesindeki hiicumlan neticesinde biiyiik za- konu~ma - 22,05 piyes ve saire • 24,35 h:l-
yiat verdigi teeyyiid etmektedir. berler, hava. 

Y almz bir mevzide dU~manm <;ekilir- ROMA: 
ken beraberinde gotiiremedig¥i dort yiiz 18•05 h~berler, hava - 18,20 ORKESTRA KONSERI - 18,55 hava ve h 1 r 
cesed bulunmu§tur. ~iirler - 20,10 spar, frans1zca turizm pre -

Madrid cephesi ordulan grupu: Las pagandasi, yabanc1 dillerde haberler ~ 
Rozas mmtaka.sinda du" ~manin bi'r hu"cum 21,10 hava. haberler - 21,35 fal}izm haber-

' leri - 22,05 BERLINDEN NAKLEN MUSI-
hareketi piiskiirtiilmii§tiir. Ki - 22,50 konferans - 23,05 ORG KONSE-

Cenub ordulan: Cordoba mmtakasm- Ri, sonra KEMAN KONSER± - 24,D5 ha ... 
berler, hava - 24,20 DANS MUSiKisi ... 

da ge<;:en gece dii§manm Mirabueno'ya 24.35 Bari ile mu$tereken DANS MUSi ... 
yapt.Ig1 bi r hiicumu tardedilmi§tir. Kisi - 24,55 havalar. 

P enarsya mmtakasmda, dii§man, cep- =-------~~~~--~~~....,......,-"!'! 
he iizerindeki koylerden l 0 kilometro ge- NQBETCi ECZANELER 
riye siiriilmii§ ve bu suretle mevziler iyi- "• 
le•tirilmi•tir. Bu ak§am ~ehrin muhtellf semtlerlnda 

~ ' niibe~i olan eczaneler ~unlardrr: 
T eblig, klZillar tarafmdan verilen yan- Istanbul cihetindekiler: 

h§ haberlere cevab olarak hava faaliye- Eminiiniinde (Mehmed Kaz1m), Beyaz1d-
h 

da (Asador), Kii~ukpazarda (Necatl Ah .. 
ti akkmda a§agtdaki izahatr da vermek- med), Eyiibde (Mustafa Arifl, $ehreminin
tedir: de (Hamdi), Karagiimrukte (Kema.l), Sa

N asyonalist tayyareler tarafmdan ya- matyada (Rid van), }ehzadeba§mda (l~am-
1 1 08 b b d d 

3 
d!), Aksarayda ($eref), Fenerde (Emllya-

pl an om ar 1man esnasm a, j dis), Alemdarda (E§ref Ne§'etl, Bakirkoy-
tayyare kaybedilmi§, hiikumet tayyareleri de <i:.stepan). 
tarafmdan yaptlan 28 bombardiman es- ~eyo~lu ciheti~dekiler: . 
n s d · 27 t d" .... 1 .. .. Ist1klal caddesmde <Matkov!~), Ytiksek-

a m a Jse ayyare u~uru mu~tur. kaldmmda (Vinkopulo) Galatada Mer-
H iikumel filer bir k umand am kezl, Tak.simde (Kem~l Rebiill, lili~lide 

divanrharb d"l r (Sark Merkez), Haskiiyde (Barbut), Ka -
C b 

1
. e ver 1 e s1mpa§ada (Vasif), Be§ikt!!.§ta (Nail Ha .. 

e e 1tank 7 (A.A.) - Haber aim- lid), Sanyerde (Asafl. 
d1gma gore, cenubdaki hiikumet($i kuvvet- 'ijskiidar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
Teri ktmiandarii Maroto, D ivamharbe tev- Uskudarda (~mrahorl, Kad.Ikiiy, Mod a-
d

. d'l · · da (Moda), Buyukadada (§mas! Rlza), 
I e 1 mi§hr. Heybelide (Halk). 

r~-------Munir Nuretlin 
Konseri 

M e§hur artist 

HANS ALBERT' in 
13 Mart Cumartesi 

FERAH Sinemada 

Uskiidar Hale Sinemas1 
En son ve biiyiik filmi Ehlisalip Muharebeleri 

BiiyUk a,k ve ihtiras roma. 
n1 zengin mizansen, miite- ~~ B h M• 
addid, figiiranlali" ,arkllar, )Nil a ~e Imari 

danslar, Balalaika. M 1" d B 1 
~=::::::::::;;:~:;:::::::::::::::::::::::::::~ ~~ Dordun:Uv V~k1f Ha~Y:o~diincii 

Bu akc;:am S A K A R Y A Sinemas1nda ~~ ....... ~~.:· .. ~.~ .. ~.~~~:~· .. :~~~.~~-~ .. ~.~~.~? .... . 
Y Biiyiik §ehir ve kasaba parklan; ~ 

Amerika kibar Aleminin ifj: yUzii • • Nev•York'un bat; dondUriicU gece hayab '"" Amt, meydan, !;ocuk parklan ve ~ 
Gece barlar• .•. esrar• ... insan kacnma M \\1 villa bahc;eleri i!;in modern projc 1 

G E C E Y A R I S I Y I l D I Z I ~ ;:n!:"';~e;,az;l;:;cle:~!ifn::::;: 111 

( Frans1zca sozlil ) A 
Oynayanlar : GiNGER ROGERS ve WiLLiAM POWELL Tel. 41341 ~ tatbikattm deruhde ve taahhiid 

~ eder. 

s!e'!a~.n~a TURK iNKILABI nda Terakki Hamleleri 
~ 

Siz de ~~ 
goriiniiz. (/R 

Miiesscsat vc villa bah!;clcrinin 
daimi nezarctini kii!<iik iicrctlerle ~1 
kabul eder. \\1 

MUAZZAM - MOTHi~ NEFiS BiR ~AHESER GELiYOR 
.. fl 
. {~ .. ~ 

<;ic;ek, sebze tohumlan; fide ve u~ 
fidanlar; siis, meyva agac; ve agac- ~~ 
ciklan; bah<;e alat ve edevat1 ve 11 
ehliyetli vahc;IVanlar gonderir. LiN C KANUNU 

SiLViA SiDNEY - SPENCER TRASY 
j Katalogu (50) kuru§tur. 

Alakadarlara parastz gonderilir. 
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izmirde bir alt1n 
madeni varm1s! 

' 

Aziz ~ehidlerimizin makberesinde 
Bur ada 7000 Tiirk eri ttb· 
k1 cephede gibi yanyana, 

Albn madenini bulan zat 
Vilayete miiracaat etti 

Balkanlar arastnda bir 
otomobil miisabakas1 

Yunanblar haziran ay1nda 
~ok merakb bir miisabaka 

yapdmak iizere 
tertib ediyorlar 

Bizim Ahfe, 

omuz omza yattyor 
~ehidlikleri imar gibi ulvi bir vazifeyi omuzlar1na 

alm1' olan bu cemiyete yard1m etmek 
hepimizin en mukaddes bir vazifesidir 

Yorulmalc bilmez bir a:!im ve gayet az btr bii.tce ile on sene zartmda vilcude 
getirilen biiyiilc eser: Edtrnekapt ~ehtdM! 

EdirnekapiYJ ge~tik. j ri lmar komisyonu iki sene s~nra. bir ce· 
~ehir bitti. miyet halini almi§ ve as1l faahyehne ba§· 
Ve bir mamurenin kaplSinda durduk. larni§h. 
Bu e§ikte biitiin erneller, arzular, hm- Bu hesabla cemiyetin tam on senelik 

tr, hepsi, her§ey duruyor. bir mazisi vardu. 
Korpe servilerin noktaladigi, beton Cemiyet i§e ba§ladigi zaman ilk mev· 

<niistatillerin sahrladigi bir tarih sahife • zu olarak <;anakkaleyi ve <;anakkalede 
sine bahyoruz. yaralamp ta Istanbul ve civan hastana-

1 

Burada yedi bin Tiirk eri, t1pb <;a • lerinde ~hid olanlann gomiildiikleri E • 
llakkaledeki gibi, tipki dogu§iirkenki gibi, dirnekap1 ve Karacaahmed §ehidlikleri~i 
oyle yanyana. oyle beraber. oyle omuz ele almi§tlr. 1kinci olarak ta yurdun di· 
omuza, yatJyor. ger yerlerindeki §ehidliklerle yurd d1~1 

Giine§, nemli topragi opiiyor. §ehidliklerini du§iinmek olmu§tUT. 1 b" 
V e toprak, boy dan boy a bir buhur • Goriiyorsunuz ki rnevzu ve erne u • 

dan gibi tiitiiyor. yiik ve geni§tir. Bu gayeye varmak I~m 
V e biz, a~Ik almlanmiza dik durrna ise eldeki vasitalar hie; denecek kadar 

hakh verenlere, sade onlara, sessiz, son- azd1r. Buna ragmen cerniyet, esash bir 
suz bir sayg1 ile igiyoruz ba§lanmiZI.. abide kurulunciya kadar Anburnundaki 

Anafartalar, Anburnu... lnonleri, Mehrned <;avu§ abidesini ve K1rklare • 
Sakarya ve ta Akdeniz kiyilanna kadar lindeki §ehidligi de un,utmami§hr. . . 'w'• 

~~zan an bir zafer alam. V e daha geriler- F akat bilhassa yedi bin Mehmedc1gm 
ae, uzaklarda, t;ok uzaklarda kalan, ad- yatt1g1 Edirnekap! .'$ehidligile me~gul ol
lanm bile gi.i<; hatJrladigimiz er mey • mu~. binlerce fidan dikerek ba§tanba~a 
danian.. Sonra bunlann unutulmu~. agacladigi bu sabay1 be§ bin metro u • 
tnetruk mezarlan. zunlugunda duvarla ~evirmi§, giizel bir 

- Demek ki, diyorum dostuma, on abide kurmu§, bir fen heyetine yaptud1g1 
Y'Il evvelin bir hay1rh te~ebbiisii olmasay- plana gore muntazam beton yollar, ve 
d1, bugiin, fstanbuldaki ~hidlerimizin herbirinde yirmi §ehid bulunan betondan 
bile yerlerini bilrniyecektik. §ehid mezarlan tesis etmi§tir. 

Ve ne zamandanberi kendi kendile - - Her tarafa birden yeti§emedigirniz 
tine bu i§i iizerlerine alarak <;ah§an ve bu ic;in evvela burayi yiiziimiizii agartacak 
§ehidler diyanm miikemmel, tertemiz, bir hale getirmegi istiyoruz. Ondan son
ll!untazam bir bah~e haline getirenlere ra masile diger §ehidliklerle me§gul ola-

§likran dolu baki§lanmiZI c;eviriyoruz. cagiZ. 
- Daha i§imiz bitmedi, diyorlar, dar - Varidahmz? demege dilim varrnt-

bir biit~e ile bugiine kadar ancak bu ka- yor. Bi!iyorum ki; yurd i~inde ve di§In· 
dar yapabildik. Fa kat asia yilmi~. usan- daki biitiin §ehidlikleri imar i§ini iizerine 
tni§ degiliz. Goriiyorsunuz ki hala du - alrni§ olan bu cemiyetin y1lhk geliri topu 
rup dinlenrneden c;ab~Iyoruz. topu on ii<; bin liradir. 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinin §e· Mezar ve Hihid hasJ!atJ, evet hasilati, 
hidlerimize gonderdigi muazzam ~elenk, resmi ve hususi miiesseselerin yardimlan, 
hi<; solrn1yacak bir habra. aza taahhi.idleri, takvirn ve muhhralar • 

Sonra, soldaki tarafta taze bir mezan dan gelen para ve nihayet rozet ... 
gosteri:vorlar: Bu son mad de, yani rozet, hepimizin 

- i§te, on iki sene evvel bu fikri or- §ehidliklere verdigimiz paray1 ifade ettigi 
taya a tan biiyiik asker General ~iikrii ic;in, onun iizerinde biraz durabiliriz: 
N aili de burada yahyor. Y1lda bin lira. 

Evet, 1924 sonlarmda O~iincii Kol • Dikkat ediyor rnusunuz? Biz !stanbul-
ordu kumandam bulundugu zaman §e • lular, §ehidliklerimizi irnar i~in, adam 
hidlikleri imar fikirini ilk ileri .siiren o ba§ma y1lda be§ para bile vermiyoruz I 
idi. Onun te§ebbiisile kurulan ~ehidlikle- Halbuki hepimiz, muntazaman be~er, o-

Cumhuriyetin edebi tefrikast: 11 

BiZ iNSANLAR 
"========== Yazan: Peyami Safa =:V 

8 
Orham altkatta, rnerdiven ba§mda, 

~ii~iik, dar ve uzun bir odaya ald1. Per
<leler inikti. Karanhk ve soguk bir hava 
Q9inde yiize hafif bir lavanta ~i~egi koku
su vuruyordu. Orban, kapmm hizasmda, 
oniine gelen bir karartmm sandalye oldu
~unu farkebnek i~in biraz igilmege mec • 
bur olrnu§tu. Hizmet<;i perdeyi a<;tJ. 

Buras1, bir tek penceresinin oniinde 
beyaz ortiilii iki eski koltugu, bir Arne· 
rikan yaz1hanesi ve iistii kapah bir pirinc 
lnangalile biiyiik evlerin maksadsiz ve 
l'astgele do§enmi§, liizumsuz od.alanndan 
birine benziyordu. Koltuklardan birinin 
iistiine kuru lavanta ~i~ekleri yigilml§ti. 
Orhan oturrnad1. Sag tarafma gelen yan 
arahk ikinci bir kap1dan, biraz evvel dl
§anda birinci kat penceresinden gordiigii 
Yemek salonunun masas1 goze carpiyor
'du. Hizrne~i odadan ~Ikh ve kap1y1 ka
l.>ad,, 

Y az1hanenin kapag1 da ortiiliiydii ve 

list tarafmda, yald1zh biiyiik bir c;erc;eve 

i~inde d.uvara bir fotograf asUmJ§b: 
Ayakta, bir eli cebinde ve bir eli saat 
kosteginin iistiinde, hrkm1 ge~kin, uk • 
nazca, biyiklarmm ucunu sivrilbni§ ve 
sa~lanm ortadan ay1rrru~. ablak yiizlu bir 
adam resmi. ~er~evenin iisti.ine tak1h, ke
nan s1rma i§lerneli geni~ bir ~evrenin ucu 
a~1larak sarkrni§, resmin bir goziinii ka· 
pahyordu. 

Orhan bu fotografa hizmet~inin «oleli 
hanidir ... » diye bahsel!tigi insan olup ol
madigmi dii§iinerek bakarken, merdiven 
tarafmm kapm a~Ild1 ve i~eriye gene bir 
kiZ girdi. Acele iki ad1m abni§h, fakat 
Orham goriince §8§Irarak durdu. Gozle
rini k1rprnadan ana bak1yordu. Orhanm 
bakJ§lan da klZln beyaz kemerli, bol ve 
k1sa etekli elbisesinin laciverdi iistiinde 
bira~ daha yukanya kalkabilmek cesa • 
retini arar gibi gezindikten sonra yiizii
ne kadar <;Ikabildi. Koyu san sa~ar al· 
tmda pembe ve taze, renkli bir yiizdii bu: 
Sahibi nefes ahrken biiyiiyen ve nefesini 
birakirken siiziilen ye~ilimsi gri gozler. 
Ucu sivri ve biraz yukan kalk1k, ince ka-

izmir (Hususi) - Karaburunda c;ift
ligi bulunan Faik Cenksoy, altm madeni 
buldugunu iddia ile Vilayete mura -
caat etmi§tir. Keyfiyet tetkike ba~lan
ml§tlr. Vilayetimizin diger baZl yerle -
rinde de altm madeni bulundugu riva
yet edilmektedir. ' 

Faik diyor ki: 

.. 

c- Bu madeni bulU§um, eskidir. U • 
mumi Harb srralanndachr. <;ok geni§ bir 
sahaya yay!lrm§ bulunmaktad1r. Fakat 
bu geni§ligi §imdilik soyliyemem. Yal -
mz madenin gok zengin oldugunu soy -
liyebilirim. !ngiltere ve Fransaya 300 
kadar nlimune gonderdim. Tahlil neti -
cesi binde 20 - 29 91ktl. Rusyada Oral 
daglar1 altm madenleri nisbet·i 10 - 15 
tir ve bu madenlerin, diinyada en zen
gin madenler oldugu soylenir. $u hal -
de benim madenim, tiikenmez bir ha • 
zine demektir. Bu maden, her §eyden 
evvel hiikfunete aiddir. Maden Ara§tir
ma Enstitiisile be§ aydanberi temas ha
lindeyim. Bana, madenin yerini ve ~u
kuki vaziyetini sordular. Hatta vesrka 
satmak niyetinde olup olmadrgmu da 
ara§tlrd1lar. Fakat ben her§eyden evvel 
salahiyettar bir zat gonderilmesini i~ : 
tiyorum. Baz1 §artlarla madenin yermr 
gostennege hazrrun ve §iiphesiz bun -
dan hiikfunet istifade edecektir. Bu bu
lu§uma mukabil bir §ere£ hissesi iste • 
mek hakklmdll'. Maden <;ok zengindir ve 
mlitemadiyen i§lense bitmiyecektir. 
Vaktile Cumhuriyet Merkez Bankasma 
Amerikadan f1c;Ilarla altm getirUmi§ti. 
Halbuki albm haricden getirmege ne 
lii.zum var, ~te maden! 

GeQen senelerde istanbulda yaptlan otomobtl musabakalanndan bir manzara 

Atina {Hususi muhabirimizden) - Ru~uk, Istanbul, Edirne, Brasova, Biik
Balkanlar aras1nd.a bir otoinobil miisaba- re§, Tiran ve Selanik. 
kas1 { Rallye) yap!lmas1 i~in bur ada te- F azla numara kazindiran biiyiik me-
§ebbii.slere giri§ilmi§tir. Bu te§ebbiisiin safeler de §unlardir: 
muvaffakiyetle neticelenecegi burada Atina • Osyek 1588 kilometro, Var
muhakkak sayilmaktadir. Yunan otomo· na • Atina 1832 kilometre, Brasova -
bil ve turizm kuliibii birka~ aydanberi Atina 1548 kilometre, lstanbul • Atina 
mevzuu bahsolan bu fikir iizerinde bir~ok 1565 kilornetro, Tiran • Atina 1640 ki
tetkiklerde bulunduktan sonra {Rallye) lometro. 

nin tahakkuk edecegine kanaat getirmi§ Biitiin bu rnahallerden gelenler Sofya
ve idare heyetinin sqn toplantJsmda Bal- da birle§ecekler ve oradan Atinaya ka
kanlarda §ekil itibarile ilk defa olarak dar hepsi birden geleceklerdir. 
yap1lacak olan bu rniisabakanm tertibini 

T efti§ rnerkezleri de §Unlardlr: Tiran, 
iizerine alrnJ§hr. 

Ni§, Sofya, Brasova, Biikre§, Sofya, 
F akat her ne de olsa bir takim zorluk- Osyek, Belgrad, 1stanbul, Edirne. Var· 

lara tesadiif eden bu miisabakanm yapll-
na, Rus~uk. 

mas! pek te kolay olmiyacaktn. Birinci 
Balkan memleketleri i~inde en<;ok o· 

rnesele olarak mali mii§kiilat ba§goster • 
mektedir. Otornobilcilere nakdi miikafat- tomobili bulunan Romanyadan miisaba • 
lar verilmesi rnevzuubahis degilse de ve- kaya i§tirak edeceklerin fazla olacagi 

zannedilmektedir. Tiirklerle Yugoslav
rilecek hediyeler ve saire dolayisile mii-

nar kuru~ olsun versek birk~c; se~e ~c;ind:, him bir rnasraf1 goze almak lazimdu. yahlann da iyi otomobilcilerinin miisaba
rnemleketin her tarafmdaki §eh1dhklenn Miitehass1slar, bu masrafm 200,000 kada bulunacaklan muhakkak say!lmak-

tad!r. T ecemmii merkezinin Sofya olrnasi 
imar edilmi§ oldugunu gorebiliriz. . . drahmiden a§agi olmiyacagmi tahmin et-

Hangimiz §ehidlerimize ka~1 .k~ndiml- mektedirler. dolaYJsile Bulgarlann buna fazla alaka 

Z
•1 borclu b1·tm1'yoruz ve hangiiDIZ bu ff k . . . gosterecekleri umulmaktadu. Bu ilk mii-

Miisabakanm muva a iyeb l<;In en sabaka tahakkuk ederse Balkanhlar ara· 
borcu O··demekten kar=-biliriz~ .. . ···h·m ele Balkan memleketlerJ·n,·n 

...- dl rnu 1 mes ' s1nda s1k s1k bOyle miisabakalar tertib e· 
0 halde bu cemiyetin aza taahhu eri · .,_ ·· b k · · kl · · gem§ mr~yasta rnusa a aya l§hra ermm dilecegine §iiphe edilemez. 

neden, y1lda (50) liraYJ ge<;miyor? teminidir. Yunan Otornobil ve T urizrn 
Ceml.yeti·n rnasraf faslm1 gozden ge • k ]··b·· · · St t t ·· b k 'e · 1. 

u u u re1s1 a a es musa a a proJ sm BasvekilimiZ· bir tetkik 
~irirken (su) da duruyorurn: . §Oyle anlatmi§hr: • 

- Su i~in de para mi venyorsunuz? «- Oniirniizdeki haziranda Balkan- seyahatine ~1kacak 
- Ahyorlar. Iar arasmda bir otornobil (Rallye) mii • 
F akat hay1r, bu i§te biiyiik bir yanh§· sabakasi yapilmasma karar verdik ve bu-

hk olsa gerek. nun i~in c;ah§Iyoruz. F akat bu karanmi-

Ankaradan verilen bir habere gore, 
B!l§vekil !smet 1nonii, bir iki gtine ka -

dar orta Anadoluda klsa bir tetkik se • 
Bir §ehir, birc;ok sebeblerle h~bir yar· Zln,tahakkuh ic;in iki .§eyin temini lazim-

dimda bulunarnasa bile, §ehidligine ver- d yahatine ~1kacak ve bu arada Eregli do-
dl.g~,· sudan para alarnazl Jr. y k f k b I kuma fabrikasmm aglli§ torenini yapa-·1 - ap1laca masra t mu a e e e-

hte ecnebilerden miirekkeb bir grup, decek paranm tedariki, caktlr. 

§apkalan ellerinde, bir mabedde dola§Ir 2 - Miisabakaya i§tirak edecek Bal
gibi, agn ag1r, siikun ic;inde ilerliyerek kanhlann miimkiin oldugu kadar fazla 
Tiirk §ehidlerini ziyaret ediyorlar. olmasidir. 

Abidenin etrafmda toplanmi§ bir mek- Eger kifayet edecek derecede para 
tebli kafilesi, buradla yatanlann nic;in bulunrnaz ve i§tirak edeceklerin miktan 
can verdiklerini anlatan muallimlerini da klifi derecede olmazsa te§ebbiisiiJ!!iiZ

dinliyor. den sarfmazar etrnek mecburiyetinde ka· 
$u gene kadm bir mezar ta§ina igil • lacag1z.» 

mi§ gozya§l dokiiyor. Kuliibiin umumi Htibi miisahakanm 
- Kirnindir hem§ire ',\ biiti.in planlanm hazulami§ ve takib ede-
Gogsii, dudaklari, sesi tltnyor: cegi yollan tayin etrni§tir. Bu plan teknik 
- Hie; kimsem degil. .. Yiiziinii gor- heyet tarafmdan tetkik edildikten sonra 

medigirn babam da <;anakkaleden don· Balkan memleketlerinin otomobil kuliib-
merni§ti de.. lerine gotiiriilecek ve onlann da fikirleri 

Ve biraz daha igilerek h1c;kmyor: ahnacakhr. 

- Belki onun bir arkada~ldir .. Belki ~irndiden Yunanistandan on be§ oto-
beraber can verdiler.. d · mobilcinin miisabakaya i§tirak e eceg1 

Dogru.. anla§Ilmi§tlr. Eger diger Balkan memle
Kirnbilir hangi ermeydanmda kalmi§ ketlerinden de bu nisbette miisabakaya 

e§mm, yavrusunun ve habasmm mec;hul talib olanlar bulunursa i§tirak edeceklerin 
mezarm1 hayalinde anyan ana, dul ve miktan hususundaki mesele halledilrni§ 
yetim, zaman zaman gel, §U ta§lann bi-

olacakhr. Plana gore miisabakanm sonu 
rine igil ve b1rak gozya§lann aksm ... 
Bil ki bunun altmda yatan da, seninki Atinada bitecektir. Miisabakaya girenle-

gibi, ayni erne!, ayni a§k pe§inde ko§ar- rin ilk hareket olmak iizere se~e • 
ken can vermi§ bir Turk ~ocugudur. bilecekleri mahaller de §UnlardiT: 

KANDEMIR Belgrad, Osyek, Ni§, Sofya, Varna. 

lskan i§leri hakkmda istenen 
rapor 

Hlikfunet, iskan i§i, yerle~tirilen mu

hacirler ve iskan i~lerinde yap1lmaS1 
lazun gelen 1slahata dair vilayetlerden 

hirer rapor istemi~tir. -···-Yunan topraklarmdan ge~en 
demiryolu 

Edlrneye giderken Yunan toprakla • 
rmdan g~en 33 kilometre demiryolun
da, tatbik edilecek kanunlarm tesbiti 
haklanda alakadarlar arasmda cereyan 
etmekte olan miizakereler bitmi§, bir 

tanesinden ba§ka biitiin noktalar iize -
rinde itilaf bas1l olmu§tur. Mii.zakere • 
lerin neticesi hiikfunet merkezine bildi
rilmi§tir. itilaf has1I olm1yan nokta hak

kmda da merkezden gelecek cevaba go
re hareket olunacaktJr. Nizamnamede 
Yunan topraklannda Yunan kanunlarl

nm ve Tiirk topraklannda da Tiirk kp.
nunlarmm tatbila esas kabul edilmi§tir. 
Yeni nizamname her iki tarafc;a tasdik 
edildikten sonra tat~ika ba§lanacaktrr. 

--- --·--- - -
gibi, ka§larmi <;atarak ona dogru igilirk.en lara soyletirirn, kapabnm mektebinizi ... 
bag1rd1: Or han bu kadmm tehdidlerine «o hay· 

debiyat ve dil tarihinde bir 
blizi ahfe§ vard1, §imdi onun 
§Ohretine bizim Ahfe§ varis 

oldu. Blizle bizim kelimeleri arasmda 
munasebet aranmasm. Malfun oldugu ii
zere Bliz, kec;i demektir ve tarihe ge
<;en Blizi Ahfe§, Arab diyarmda dil ali
mi olarak §Dhret kazanan bir Tiirkiin 
hayvancaglZldir. 0 k~inin, sahibile yap 
ml§ oldugu musahabeleri gene bu sli
tunda anlatml§hm, tekrara llizum gor· 
mliyorum. Fakat bizim Ahfe§, Beni A
dem ziimresine mensubdur, edibdir, 
miinakkiddir, dil merakliSldrr, niikte 
dii§kliniidlir. Melemesi konu§mak, ge • 
vi§ getirmesi de yazmak §Cklinde tecelli 
edegelmektedir. Biizi Ahfe~ • hilkati 
muktezas1! - konu§mazdr, sade dinlerdi. 
Bizim Ahfe~ boyuna konu§ur, boyuna 
yazar ve asia dinlemez, eger sozlerinde 
tariza mail ve hatta miinhemik goriin
mese kendisine bir §CY demege hakla • 
mrz olmazd1, olamazd1. Lakin Ahfe§i -
miz cmiiteaddh dir de. Biizi Ahfe~in 
ota, yapraga reva gordiigii hiicumlan 
bizim Ahfe§, muharrirlerin yaz!larma 
seza goriir! 

Ona sorarsamz bu hiicumlarm adr 
ctenkid• dir. Lakin biz, asri Ahfe§in 
yaz1lannda tenkidden fazla tahrib go
riiyoruz. Sonra o, gerc;ekten garib me§
rebli bir edibdir. Belagate degil, gara • 
bete laymet verir, nitekim intikadi ya
zllarmm ba~ma bile fasih olm1yan bir 
kelime kondurmu§tur, herkesin musa • 
habe suretinde kulland1gr lugati soh • 
bete c;evirip makalelerine ba§hk yap • 
ml§tl:r. 

Gerc;i Ahfe§imiz, arabca miiennes bir 
isim olan sohbetin aslmda arkada~hk 
manasma geldigini ve frans1zca com -
pagnie kelimesinin tam mukabili oldu
gunu bilmez. Helva sohbeti tabirine ba
karak onun musahabe mefhumu t~1 • 
d1gma zahib olur. Fakat helvaya iz~e 
edilmi§ olmasma ragmen o tabirdelci 
sohbetin - lugat bak1mmdan • tats1z ol~ 
dugunu dli§iinmez. Bununla berab&t' 
tasrih etmege mecburum: Ahfe§imh: 
makalelerini frans1zca yazsa causerie 

yerine compagnie kullanmaz. <;iinkii 
,sohbetle musahabenin frans1zcada far· 
lam bilir! 

Bizim Ahfe§in iizerinde dol!l§hgr sii
tunlar biraz kuytu yerdedir. 0 sebeble: 
cKendi c;alar, kendi oynar. soziine uy
gun bir mevkidedir, di~eyicisi olm1yan 
bir lisan sazendesidir. Oyle iken falsolu 
nagmelerini arasrra duyuyoruz ve gillii
yoruz, i§te onlardan geli§igiizel bir iki 
ornek: 

1 - Hi~ §iiphesiz ki Tiirk muharriri • 
nin hali ac1kh bir haldedir. Onun hall • 
nin ... 

cNigin okuyorum, b!i§hkh csohbeb 
ten-

Bii ciimle bizim kalemimizden c;1ksa 
Ahfe§imiz chalden anlamryan muhar • 
rirler• diye bizi hrrpalam1ya koyulurdu. 
Biz, onun halden anlamad1grm soyle • 
mekle .ikti.fa ediyoruz, biraz do gilliiyo
ruz. 

2 - .!stiklal mar§l elbette kaldmla • 
maz. !nk1lab tarihinin bir arum goste • 
rir. Oyle amma milli m~lardan biri o
larak kahr!. 

cGene Akif ba§hkl1 csohbeb ten -
Aroma, ekseriya tafsil, bazan istidrak 

ve nadiren istigrab, istihsan igin kulla
mlan bir edattrr, (fakat) le, (lakin) le, 
(ancak) la birle§tigi, aynld.Ig1 yerler 
vard1r. $u ibarede acaba ne edatl ala • 
rak kullamlmi§hr? Boyle bir suale Biizi 
Ahfe§ b!l§rm sallayip susard1, bizim Ah
fe§ te bilmem, oyle yapar rnl? 

3 - cTiirkc;e ho§lannnyanlar! .. 

cSon sohbetlerden birinin ba~hj:{t -
Bu, bizim Ahfe§in garib tasarruflar1 

arasmda bir §aheserdir. Ne yaz1k ki iba
renin zevkine varmak igin cTi.irkc;eden 
ho§lanmam1z~ laZim! ... 

nadlan dar ve yapi§Ik, ufak bir burun. 
Dudaklan kalmca ve biraz kabank, fa· 
kat bi~irnli ve gi.izel bir c;,enenin derhal 
tashih ettigi biiyiicek bir ag1z. 

K1z, Orhamn dikkati kar§Ismda ba§I 
doniiyormu§ gibi sallanarak bir ad.1m ge
riye atrnJ~, bir dizini k1rarak eLbisesinin 
~!Jrna~ kadar hafif ve gev§ek duruyordu. 
Oniine baka baka ve pardona benzer bir 
kelirne rnmldanarak pencereye kadar git· 
ti; koltugun iistiindeki lavanta <;i<;ekle· 
rini ald1ktan sonra yernek salonuna a~1lan 
kap1ya dogru h1zla yiiriimii~tii; topuzu 
c;evirirken Orhana yan gozle bir daha 
baktx, .kap!YJ a<;h ve bir elile kemerinin 
arkasm1 diizelterek bir sic;rayi~ uzak • 
la§h. Oi'han onun u~arak gozden kaybo
lan eteginin buakhgi bo§luktan gozlerini 
bir miiddet ayiramarni~b. Bird.enbire 
kendisini bu yahya getiren sebeble §imdi 
i~inden ge<;en duygu arasmdaki miinase
betin abesligini farkederek dogruldu, 
ka§lanm ~att1 ve ba§mi online igdi. Eski 
ve ~amurlu ayakkablan gozlerine ili~i§· 
ti. Bunlan daha kuytu bir yerde sakhya· 
bilmek iimidine benzer bir hisle yaztha· 
nenin koltuguna dogru yiiriiyordu. 

- Siz kirnsiniz? M uallim mi, mu • dud ... » s<iziiniin delalet ettigi ve bu 
basm m1? Ne oldu ~ocuguma? Yii • vak'a haricinde ba§ka neviden ofkelerin 
zunu, gozunu kim par~alad1? 0 de kan§hgmi anladigl ic;in elini uzattJ, 
T ahsin ywnurcag! mi? Haydudla • oniinde duran yazrhane koltugunun ar
rm ~ocugu da haydud olur. Boyle • kasmi tuttu ve ba§IDI oniine igdi. <;ocu
lerinin mektebde i§i ne? Bu ne rezalet I gun annesine sii'kunet gelinciye kadar 

$oyle bir latife ile dostumu sii.tunum
da selamlamak f1rsatrm yarathgundan 
dolay1 klvanc; duydugumu da kaydedip 
susuyorum. 

M. TURHAN TAN 

Merdiven tarafmdaki kap1dan i~eriye 
uzunboylu bir kadm girdi. Adeta ko§a 
ko§a Orhamn iistiine geliyordu. Arkas1 
pencereye doniik duran muallirnin karan
hkta kalan yiiziinii iyice gormek ister 

Sinirli parrnaklanm ac;arak hirer yen- susananm bir k1ymet olduguna inanmi§tl. 
gece benziyen zay1f e!lerini Om ana dog- Kadm titriyordu; od.ada ba~ka bir mu
ru salhyordu. Kmhna yakm, c;,ekik ve hatab arar gibi· etrafma bakmd1ktan son· 
uzun yi.izlii, boynu da goze ~arpacak ka- ra, bulamaymca, d.J§anlara duyurmak 
dar uzun ve iistiinde kahn damarlar ka- ister gibi sesini bir derece daha yiikselt
baran, fa kat yiiziinde eski ve yeni biitiin ti: 

ofkelerinin sabit ve hareketli buru§uklan - Soylediler de inanmadmJZ. Ben • 
olmasa, hala giizel say!labilecek. bir ka- den ba§ka kimse inanrnad1. 0 e~kiya he· 
dmd1. rifin oglunu mektebe paras1z almi§lar di-

Orhan kar~Jsmdakine ifratJru hissettir~ ye... N as1lnu§? dogru i§te I 
mek ic;in ihtar yerine gec;ebilecek bir sii- Orhana bakarak sordu: 
kut i~inde yutkunduktan sonra, bu fasi· - Paras1z okuyor, degil mi? 
lay1 sessiz bir telkinin icab el!tirdigi kadar Orban cevab vermedi. Odadan ic;eriye 
uzatrrnya muvaffak olam1yarak. i<;inde kJrmJZI ablak yiizlii, ~enesine kadar boy
fazla ihtiyat ve korku yiizen hafif bir ses- nunu kapatmi§, dtk yakah, siyah bir elbi-

le dedi ki: se i~inde §i~anca bi.r kadm girdi ve agu 
- ~ayan1 teessiif bir badise... agu yiiriidii. 
Kadm birdenbire onun soziinii keserek <;ocugun annesi ona donerek, fransiZ· 

bagrrd1: 
- ~ayam teessiif ne d.emek? Reza

let! Kafasmi paralami§lar c;ocugwnun ... 
Hem de o haydudun oglu yapml§, gozii 
!;JkasJca oglu ... Onu kovrnazsamz rnek· 
tebden, maariflere ~kayet ederim, nam· 

ca: 
- Gel, Sofi, dedi, bak Mustafanm 

oglu o mektebde imi§, ta§I atan da o. 
Orbana d.ondii, kisilmiya ba§lami§ bir 

sesle: 
[Arkasz varl 

Tiirk~e meselesi hakkmda ya· 
p1lan ne§riyat tesirini 

gosteriyor 
Vapur, §imendifer, sinema ve saire gi

bi umumi yerlerde tiirkc;edcn b!l§ka dil
le konu~ulmamas1 hakkmda son giin • 
lerdeki ne§riyat kendiliginden tesirini 
gostermege ba§laml§tlr. Bu ne§riyat, bu 
vatanda§lardan miihim bir k1smm1 ken
diliklerinden tiirkge konu§mlya sevket
mi§tir. Filhakika son giinlerde bunun 
hilafma hareket eden saygts1zlarm ade
di azalmr§hr. Birc;ok h1ristiyan magaza
larmm sahibleri de, miistahdemlerini 
tlirkc;e konu§m1ya mecbur etmi§lerdir. 
Vatanda§larunlZln hlikumet mecburi • 
yeti olmakslZln bu suretle hareket et • 
melerini memnuniyetle ka1'§1lar1z. 

Dahiliye Muste§arl Sabri kendisile 
g5rii§en gazetecilere: 

c- Biitiin vatanda§larm tii.rkge ko -
nu§malan §ayam temennidir. Bunun i
Gin §imdilik mecburiyet karar1 verilmi§ 
degildir. Bu daha ziyade kiiltii.rel ga • 
ll§malarla tahakkuk edebilir~ demi§tir. 



6 CUMHURIYET e:::::: 

Dostluk kupasinin finali
Be~ikta~ - Giine~ takimlan aras1nda 
yapdan miisahaka 1-1 e berabere bitti 

[Ba§tara/J 1 inci sahifede] l 
Be§ikta§: Mehmed Ali - Husnli, Fa-

ruk - Feyzi, Enver, Fuad - Hayati, 
Hakki, Muzaffer, ;leref, E§ref. 

1Ik dakikalarda, N ecdetin sagdan al
dlgt past durdurmadan stkt bir §lite c;e -

, virmesi, kaleci Cihadm kornerden gelen 
tupu tuta)'lm derken rakib oyuncunun 
listiinden tepesia§agJ yuvarlanmast gibi 
hadiseler mac;m c;ok h1zh ve zevkli bir §e· 

kilde cereyan edecegini ihsas ediyorlar
dt. Fakat bu canltltk ancak ilk dakikala
ra mlinhasu kald1. Bundan sonra oyun, 
otuz be§ dakika kadar tasavvur edilemi
yecek bir yava§hk ve tats1zhk ic;inde g~
ti. 

OKUYUCULARIMIZ 

- Diyor ki 
Tiirk~eye hiirmet edelim 

Milli i§lerde ne derecede hassas oldu
gunuzu bildigim i~in beni ve be
nimle beraber, hi~ §iiphe etmem ki, bir 
~ok vatanda§lan sinirlendiren bir ha .• 
diseden bahsedecegim. 

c;aqamba alq;amt Saray sinemasmda 
«Anneler BiTligi ismini t~tyan bir te -
§ekkiiliin miisameresine gittim. 

Daha sinemaya girerken etrafum sa
ran, vatanda§ denilen, birr;o1<: kimsele -
rin agzmdan tiirk~eden ba§ka dilleri 
duyduk~a, asabile§mi.§ bir vaziyette, 
memurdan bir program alarak, yerime 
oturdum. 

Bu prograrn.m bir tanesini leffen tak
dim ediyorum. Goreceksiniz ki bunda 
ba§tan sonuna kadar bir tek tiirk~e ke
lime yoktur ve tamamen fransiZca ola
rak yaztlml§hr. 

Miitemadiyen isim 
degi~tiren bir kasaba 
~ukurovadaki zirai faaliyetin en canll 

noktas1 olan Ceyhan giinden giine 
giizell~mekte ve biiyiimektedir 

Ziraat memleketi Ceyhandan bir manzara 

< 

Devrenin son on dakikasmda Be§ikta§ 
hiicum hath oyunun temposunu bulur gi
bi oldu ve onsekiz c;izgisi ic;inde bile lii
zumsuz pasla§malarla Cline§ kalesini 
zorladt durdu. Bu arada Hakkmm ve 
M uzafferin birkac; giizel §litleri iist dire
gi yahyarak avuta gittiler. V aziyet bu 
~ekilde · devam ederken haftaym oldu. 

lhinci devre 
ikinci devreye <;tkarlarken Giine§liler 

hiicum hatlanru tadil edip Refii, Sala -
haddin, Necdet. Rebii, Melih §ekline 
sokmu§lard!. Bu devrenin de ilk dakika
lan iki tarafm bozuk oyunlarile tats1z bir 
~ckilde gec;ti. 

Be$ikt~ - Giine$ m~tndan enteresan bir sahne 

zatrnast bile gol yaptlmasma mani oldu, rilen karar muoibince on be§er dakikadan 
topu kornere <;Ikardt. iki parti daha oynamak laztm geliyordu. 

Giinefin golii F akat oon on be§ dalkikanm karanhga 
Oyunun bitmesine on dakik.a kalrnJ§- kalmas1 ihtimali nazan dikkate almarak 

h. Giine§liler miitemadiyen tehlikeli a • temdidden vazg~ildi. 
kmlar yapmalarma ragmen §ansstzhktan G. Saray: 2 • lstanbuispor: 1 
Ve beraberligi temin edememekten yese Kupa final mac;mdan evvel Galatasa • 
dii§mii§ler veya di.i§mek lizereydiler. Bir rayla 1stanbuspor taknnlan arasmda hu
arabk top ic;e dogru kac;ml§ olan Melihe susi mahiyette bir kar§tla§ma yaptld1. Sa
geldi. Bu oyuncu bir ortala)'l§ yapmak n klrm!Zlhlar birinci decrede hakim bir 
istedi fakat top kendisini iyi kullanami • oyun tutturdular. l-Ia§im enfes denecek 

Hayret ettim. Tiirkiyede, bir Tiirk 
§ehrinde bir Turk ismi ta§tyan bir ha
)'lr cemiyeti tarafmdan tertib edilen 
miisarn.ereye aid programlarda bir tek 
tiirk~e kelime bulunmamasmt bir tiirlii 
anhyamad.tm ve garsondan aynca tiirk
ge program olup olmadtgmt sordum. 
Yalmz bu franstzca programlarm, tevzi 
edilmek iizere, kendilerine verildigi ce
vabim ald1m. 

Buna, act act teessiif etmekten kendi
mi alarn.adrm. Dii§ii.ndiim. Neredeyiz? 
Bu nastl olur? Ekseriyeti tiirkge dii§ii -
nen ve tiirk~e konu§an Tiirklerden mii
te§ekkil bir seyirci kiitlesinin milli duy
gularma bu derecede a~r bir darbe, bu 
kadar ciir'etle indirilebilir mi? 

Ceyhan (Hususi) - Ceyhan, admm dtgt zaman istediginden fazla ... - IrmagiD 
sahibi umagm yiiksek bir «yar» mm ii- suyu miilevvestir de ondan .. Su baktmnr' 
zerine ta Sultan Aziz devrinde kurulmu§ dan belki hic;bir kasaba bu kadar feci bit 
olan bu kasaba, ne de c;ok ad degi§tir- hususiyet ta§Imaz. Kuyu sulan kire<;li ve 
mi§ ... Y ann listiinde oldugu ic;in (Y ar - acldtr. N e r;ic;ek s.ulanabilir, ne de ha.y 4 1 

suvat) tan ba§hyarak, zamamna tesadiif van ic;er. Amanos daglanndan damaca • 
eden padi§ahlarm hemen hepsinin isim- nalarla getirilip sattlan ve adma «i~ su» 
lerini almi§: Aziziye, Hamidiye, nerede denilen, salabeti dii~uk fakat mavimhral 
ise Re§adiye de olacakml§.. renkli su da olmasa, vay haline Ceyha~ 

~ukurovadaki ziral faaliyetin en canh hlarm .. 

Be~ihta,rn golii 
Hakem, B~sikta~hlann lehine bir 

derece glizel paslarile ve kale onlerinde yan bir ayaktan c;Ikhgmi gosterircesine 
zor vaziyetlerdeki c;evirme §iitlerile bil • 

bir seyir takib ederek ve biraz ileriye c;tk- hassa nazan dikkati celbetti. Devreyi 

E§fakm attlgt golle 1-0 gal~b bitiren Ga
latasarayhlar ikinci devrede oyun ahenk
lerini kaybettiler. T aktmlar kar§thkh hi
rer go! ahp vaziyet 2-1 iken vaktin ge • 
ciklligini ve astl !!lac;m karanhga kalmast 
ihtimalini gozoniinde tutan ha'kem, oyunu 
25 dakika evvel bitirdi. 

Kuleli: 4 - Maitepe: 1 

Galatasaray - istanbul ma~~ndan bir goriinil§ 

Galatasaray • 1stanbulspor mac;mdan 
evvel Kuleli ile Maltepe Lisesinin ta • 
ktmlan Askeri mektebler arasmda bir 
miiddettenberi devam eden futbol §am· 
piyonastmn final kar§tla§mastm yapblar. 
Hakem ;lazi T ezcanm idaresinde cere
yan eden bu rna~ ~k seri ve heyecanh 
oldu. Hasnnlanna nazaran daha iistiin 
ve diizgiin oymyan Kuleliler birinci dev • 
reyi sag a'<Marmm atbgt golle 1-0 galib 
bitirdiler. penalh cezast verdi. Hakkmm sag alt 1 m1~ olan Mehmed Aliyi a§arak Be§ikta~ 

ko§eyi bulan s1k1 bir ~litiin Cihadm pion- kalesine girdi. Maltepe kalecisi bir c;arpt~a esnasm
da ayagmdan sakatlandiimdan ikinci 
devredeki vazifesini gii~liikle yaph ve 
rakiblerinin birc;ok akmlanndan ii~iinii 

kffi:medi, bi:iylece Kuleli gol say!Sim 
di:irde ~Ikardt. Bu arada Maltepeliler de 
penalttdan bir gol kazandtlar ve oyun 
4 - 1 Kulelinin galibiyetile bitti. 

jon~na r~gmen go). oldu ve Be§ikta§ 1-0 Giine§liler hi~ timid etmedikleri bir §e• 

galtb vaztyete gec;tt. kilde berabere kavu§malanna sevinirler-
Oyunun bundan sonraki ktsmt c;ok ken Be§ik:ta§blar da taktmlan.m eski §ek

hizlandt. 1ki taraf ta bu golii bekliyorlar- line soktular, Enver merkez muavini, 
mi§ gibi oyunlanm di.izelttiler. Bilhassa Hakkt sag ic; yerlerine gec;tiler. 
Be§ikta§ miitemadi hiicumlarla Giine§i Oyunun son on dakikast Be§ikta§h • 
sJkt§hrmaga ba§ladt. Bu arada ii<; mii - !ann hakimiyetile gec;ti. F akat Cline§ 
kemmel ftrSat kac;trdi. Rebiinin §ah • miidafaast da canla ba§la c;alt§arak kale· 
si gayretlerile inki§af eden Giine§ a • 
kmlarma Be§ikta§ltlar da miitemadiyen lerini bir ikinci gol yemekten korudu. 
soldan mukabele ediyorlardt. Be§ikta§h- Mac; 1-1 e beraberlikle neticelenince ve· 
Jar, yava§ yava§ vaziyete hakim olma -

lki taktm oyunculanmn atletik yara • 
ttlt§'ta bulunmalan ve bir buc;uk saat hic;
bir yorgun!Uk eseri gostermeksizin mi.ite· 

ga ba§hyan rakiblerine tabiye degi§tir -
mek suretile mukabele etmek istediler ve 
tak1mlannda c;ok hatalt bir tadilde bu • 
lundular: Hakkt merkez muavine, En
ver sagi<;e gec;ti. Bu degi§meden itibaren 
Gi.ine§ taktmt daha agtr basar bir §e • 
kilde oynadt. Siyah beyazhlar Hakkmm 
hiicum hatlarmt siiriiklemek suretile o 
vakte kadar beraberlik muvazenesini te
min edebildiklerini dli§iinemediler. 

Hakktyt geriye r;ekmi§ olmakla hii -
cum kudretlerini hemen hemen biisbiitiin 
kaybeden Be§ikta§ tak1mmm kalecisi diin 
c;ok §anslt bir giinlindeydi. Filhakika 
Necdetle Rebiinin tutulamaz iki §iitiinii 
list direk kurtardt. Bundan ba§ka yakm
dan c;ekilen ani §iitlere iimidsiz bir el u-

Hayu, oldiirmek yok, size hayatt ze· 
hir etmek dururken, neden kurtaraytm 
sizi ? .. Arada bir ikinizi de kar§Ila§ttra
caglm ve birbirinizi tammtyacak, birbi
rinizden nefretle geri c;ekilecek, tiksine • 
ceksiniz. 

Hasret, gene sinirlerine hakim olama • 
d1, hic;lardt: 

- Merhamet et, biz sana ne yapttk ~ 
- Ne mi yaphmz? Benim yapttgnn 

iyili1dere nas1l mukabele etmege ham • 
landigmiz meydanda. 0 §irkette, Hasan 
Azmile uyu§uyor, yerini ()na bn1lktyor, 
onunla paralan taksim ediyor. Bunlan 
bize haber vermedigi ic;in zavalh 1sma -
ilin oliimline sebeb oluyor ... 

Kuldi - Maltepe Askeri Liseleri tutbol takzmlarz mar;tan evvel bir arada 

- Evet... Y alan soylemiyorsun. Me
sela sizler... Onun ir;in biraz rahat et -
mek istiyorsamz mutlaka benimle anla§· 
maya mecbursunuz. Ben sizi ollimiiniize 
V'eya oliimiime kadar bu halde ya§atmak 

oldiirdu. Buna sebeb Hasan Nuridir. iddiasmda degilim. 
Halbuki Hasan Nuriyi o miilevves su -

Bir gayem var, o gaye tahakkuk etti 
rattan, o oliim yolundan, o binbir fela • mi ~ Serbest kalacakstmz. F akat bugiin 
ketten kurtaran ben degil miydim L Bu- hala size son derece ihtiyactm var. 0 . 
na kar§t benim emrim altmda c;ah§ma)'l nun ic;in sizinle anla§mayt teklif edece -
taahhiid etmemi§ miydi? Y a sen~ Sen k b' d h gim.. Belki size ar§t traz a a miisaa-
kim oldugunu, nereden geldigini, eger dekar olurum. Belki a§ktmza bile miisa-
'kar§tna ben <;tkmasam ne olacagmt bili- a de ederim. F akat emirlerimden dt§an 
yor rnusun ?.. <;tkmamamz laztm. 

Hasret iki avcuyla ba§JDI Slkarak hi<;· Hasret ba§tnl salladi. Bu emirlerin 

kndt: neler oldugunu bildigini soylemek isti -
- Sus, sus Allaha§ktna... Hie; b1r§ey yordu. Samoilof devam etti: 

s<>yleme. - Ha)'lr, ha)'lr... Arhk sistemlerimi 
Samoilof kendini toplamaga c;ah§arak tamamen degi§tirmege mecburum. Sizin 

yaz1hanenin ba§tna oturdu. Saatine bak- ve benim elimde olmtyan bazt had1seler 
tt. bizi ba§ka yollardan gitmege mecbur e· 

Umumi yerlerde tevzi edilen prog -
rarn.larm e§kal ve mahiyetini, dilini 
kontrol eden bir makam yok mudur? 

Tiirkr;eden ba§ka lisanlarla konu§an 
vatanda§larm para cezast ile cezaland.t
nlmalan dil§iiniiliirken, acaba cAnne -
ler Birligh nin bu girkin hareketine ses 
~tkanlmtyacak m1? 

Goriiliiyor ki milli kiiltiiriin muha -
fazast ve taarn.miimii i~in son derecede 
hassas ve titiz davranmakhgimiz laztm
dtr ve davarn.1zda muvaffak olmak igin 
bu hassasiyet ve titizli:kten biran i~in 
bile aynlmarn.akhg-Imtz elzemdir. 

Pek miihim olarak telakki ettigimiz 
bu vak'ayJ. saym gazeteniz marifetile 
icab eden makamlara bildirmek iizere 
arzediyorum. 

Bir nokta daha: Miisarn.erede fakir 
~ocuklar menfaatine bir de piyango 
tertib edilmi§ti. Numaralan ~cken saym 
TUrk bayaru bunlan evvela tUrk<;e ve 
sonra frans1zca olarak okuyordu. Aca
ba bu sayJ.n bayana Ti.irkiyede bulun • 
dugunu ve Turk halkma hitab ettigi 
igin numaralar1 yalmz tiirk~e okumakla 
iktifa edebilecegini hattrlatabilir miyiz? 

Kcimil 

noktast olan Ceyhan, muhakkak ki, Tiir- Ceyhamn c;ok miihim bir derdi de k<ip• 
kiyenin de en verimli kazalarmdan biri· ri.isiizliikti.i. Bu kadar geni~ olc;iide bir 
dir. Burada, hic;bir kazamtza nasib olmt- hareket ve faaliyet bolgesi, 76 ytldan • 
yan hareket ve kalabahk var. Geni§ cad- beri nehir a§m gidip gelme ve ta§tma i§• 
deleri, biiyiik magazalan, temiz lokanta lerini, Kurunuvustai denilebilecek kadar 
ve kahvehaneleri, sa zit eglence yerlerile, iptidai bir vastta ile, «heyemola I» rna • 
gece hayatile, Ceyhan adeta kiic;iik ol - karalarma sanli halatm c;ektigi bir ka " 
c;ii?e bir §ehirdir. Yikla, temin ederdi. Bu noksam goren 

Iki senedir i§ ba§mda bulunan gene Cumhuriyet naf1asmm kudretli eli, der • 
ve c;ah§kan belediye reisi, kasaba tc;m hal c;aresine bakh: 100,000 lirahk mii • 
faydah her te§ebbiisten geri dutmamak- kemmel ve asrl bir koprli kurulmak iize• 
tad1r. Y eni bir mezbaha ve yamba§mda re bulunuyor. Hiikumetin gosterdigi bu 
geni§ bir fidanhk tesis edilmi§tir; agac;h yiiksek alakaya kar§t, halk fevkalade 
caddeler ac;tlmt§hr. minnet ve §iikran hisleri beslemektedir. 

Ceyhamn ni.ifusu da ba§ka yerlerden Ceyhamn noksanlarmdan birisi de. 
farkh olarak artmaktadtr. lki tahriri nii- zahire ve hayvan borsastdtr. Yukanda 
fus arasmda yiizde otuz altt fark bulun· gec;en rakamlara bakthrsa, bunun ne bti• J 
mu§tur. Y etmi§ altt sene evvel kuruldugu yiik bir bo§luk oldugu derhal goze 98-~ : 
halde, bugiine kadar gosterdigi inki§afa par. Sonra bir derdi daha: Mektebsiz .. 
bakthrsa, niifusunun on seneye kadar yir- lik .. Bu kadar kalabahk bir kazada an,o 
mi bine ~1kacag1 tahmin olunabilir. F ev- cak iki ilkmekteb var. • Bunlardan istas• 
~a lade mUmbit v~ kuvvetli .topraga .. ~a- yon yakt~ndakin~n ~~dudsuz, geni~ av .. 
hk olan bu havahde, I ,5 m1lyon donum lusuna ag~ da 1 1 1 memi§ oldugun • 
pamuk ve bir milyon doniimden fazla da haytetle giirdiim - ortamekteb olma~ 
hububat ekilir. Adana merk~zinden faz· ic;in o c;agdaki erkek ve k1z c;ocuklar eveld 
Ia ekim yapan ziraat mmtakast burastdtr. oturmaga mahkiimdurlar. 
iy:i mahsul almdtgt senelerde 7,500 va - Zirai faaliyet merkezi oldugunu say-

!!!!!!!!!!!'-~~~~~~~~----'!!- gon h~bubat r;tkam ki, civar istasyonlar- ledigimiz Ceyhan, tabil, ayni zamanda 
madiyen ko§Up s~ramalan, c;.ah~a1art dan sevkedilen ve dahildeki istihlak bu bir amele memleketidir de. Buna ragmen, 
bilhassa nazan dikkati celbediyordu. Ku- yekiindan haricdir. Bundan ba~ka, bii - maalesef, derde derman bir hastanesi bi4 
lelinin sag ac;tgtle Maltepenin merkez tiin <;ukurovanm hayvan pazan mesa - le yoktur. 
muavini arkada§lan arasmda temayiiz e· besinde olan Ceyhandan senede Suriye- Romanya ve Bulgaristandan gelen. 
den oyunculardi. ye ve dahile, vasati bir hesabla, 200,000 600 aileden mlirekkeb bir gi)c;men kafi~ 

Asker! mektebler arasmda muhtelif koyun satihr. Varidatt umumiyesi 300 lesi Ceyhan ovasmm muhtelif koylerine 
spor §ubeleri iizerinde yap1lan miisaba • bin liradtr. Aynca tayyareye 90,000, yerle§tirilmi§tir. Bunlarm iskam hususun'" 
kalarda derece alanlarm miikafatlan 19 belediyeye 70,000 lira verir. Burada, da Ceyh~n kaymakammm biiyiik himmeti 
mart cum a giinli T aks1m stadyomunda ikisi c;eltik ve iir;ii pamuk i§lemek iizere dokunmu§, gelirgelmez kendilerine ayn• 
yaptlacak bir toplantt esnasmda merasim- be§ fabrika vardtr. Kasabaya yevmiye Ian meskenlere yerle§tirilmi§lerdir. Esa .. 
le verilecektir. iki bin araba girip <;tkar. sen tekmil c;ift aletleri ve diger vesaiMe .. 

lkinci kiime ma~larl Bu rakamlar da gosteriyor ki, kasaba, rini birlikte getiren gi:ic;menlere tah!is e• 
Bugiin yap1lan ikinci kiime mar;larm· inki§afa fevkalade milsaiddir; ikttsadi dilen arazi, koyliilerin de yardimile, sii• 

da Karaglimriik, Kastmpa§a ile 2 • 2 vaziyeti, c;ok ger;meden daha dlizgi.in bir riiliip ekilmi§ bulunmaktadtr. Gi:ic;men .. 
berabere kalml§, Anadoluhisar, F ener - hal alacakttr. Bilfarz iki sene evvel be- ler, iklime ah§mctya kadar mii§kiilat c;e .. 
y1lmazt 2 • 1, Beylerbeyi, Dogansporu lediye biitc;esi 23,000 lira iken, bugiin kecekleri anla§Ilmakla beraber halle .. 
2 • 1 ve Galata Gender Birligi Davud • 70,000, tayyare biitc;esi 6.000 iken rinden memnundurlar. 
pa§a)'l 2 - 1 yenmi§tir. 90,000 lirayt bulmu§tur. * * * 
B ·· b" t I t I k * * * Adana - Ceyhan arast demiryolu i§-

ugun Ir op an 1 yapl aca Buraya yazdtklanm hep iyi, hep se- lemesinde de fevkalade hareket ve can· 
Milli kii~m haricinde kalan birinoi vinilecek §eyler .. ;limdi biraz da Ceyha- hhk vardtr. Bundan dolayt, bir miid • 

kiime kuliiblerinin murahhaslan bugiin nm pas if sahifesine goz gezdirelim: dettenberi bu k!Simda i§liyen banliyo 
mmtaka merkezinde bir toplan1I yaparak Admt ta§tdtgi 1rmak boyunca, dudak trenlerinin lagvi biiyiik mii§kiilata sebeb 
aralannda yeni bir fikstiir tanzim ede • dudaga uzanan bu kasabada su yokl.. olmaktadtr. Mutad pasta trenleri hattm 
celklerdir. Bu mlisa!bakada milli kiimeye Ne garib §ey degil mi? Ta Elbasandan- bu k1smmda tikhm t1k!tm doluyor. Dev
dahil kulubler de hirer taknnla ~tirak e- beri durur gibi akarak gelen; ortasmdan let Demiryollarmm banliyo seferlerini 
deceklerdir. ger;tigi engin ovayt doyuran - hatta ktz- tekrar tes1s edeoegi timid edilmektedir. 

Hasret, sert ve kindar bakt§lanm tek-
rar c;evirdi: 

- Ne istiyorsun bizden? 
Diye sordu. 
- Anla§acagtmtz §ekilde bana itaat 

etmenizi istiyorum. Bu teklifi hemen 
reddetme. A§tgm gelsin... Onunla da 
konu§altm. 0 senden daha basiretli gi:i

riiniiyor. Kabul ederseniz ne ala ..• Y ok
sa size ben ili§mesem polis yakamzt bt -
rakmJYacak ve kac;amJyacakstmz. 

Hasret titredi. Ka~amamak, polise 
yakalanmak korkusu onun i<;ini c;oktan 
kemiriyordu ve Samoilof'un tehdidlerinin 
en kuvvetlisi bu olmu§tu. 

- Bizi ne zaman serbest buakacak
sm~ Ne zaman rahat ya§tyacagJz~ 

- ~ok degil, bu kt§ istediginizi ya • 
pammz. 

- Biitiin tertiblerim altiist oldu. Bii
tiin hamhklanm ytktldi. Buna sebeb 
Hasan Nuri degildir. Hasan Azmin1n 
bir tesadiifle kurtulu§U ve 1stanbula don
mesidir. Amma ben bu vaziyette de hem 
kendimi hem sizi liimdilik tehlikeden 
kurtarabilirim ve sizin bana itaatinizle 
her§eyi diizeltirim. Dli§iin ki §U dakika
da kar§IIDJZa iki polis memuru r;tkabilir 
ve seni de beni de, N uriyi de tevkif e -
debil1r. Sonra ?... Eger hemen bir itilaf 
akdetmezsek ve birbirimize kar§t dii§ • 
manca hareket edersek hepimiz derhal 
mahkum olur, hapse attlmz. 

Hasret titredi. Ba§mt iki ellerinin ara
sma alarak gi:izya§lanm tutmaga c;ah§h. 
Onu her zaman korkutan bu aktbet de
digi gibi acaba o kadar yakm mtydt? 
N e olur, biiti.in bu deliller biraz gee; kal
saydt.. c;oktan uzaklara gitmi§ olmtya • 
caklar mtydt? ..• 

Hasret, neden soma buradan r;tktp ta 
odasma gittigi zaman art1k Hasan Nu .. 
rinin gelecegi saat yC~~kla§mt§h. Hir;.bir 

§ey hattrhyamad1. Hattrhyacak halde 
degildi. Zaten art1k plam degi§tirmekten 
ba§ka c;are de kalmamt§h. 

;lu dakikada Samoilof'un her hareke· 
tini kontrol ettigine §i.iphesi yoktu. Firar 

te§ebblisiinde bulunmaktan fayda degi.J. 

zarar gelebilirdi. Biisbiitiin ba§ka yol .. 

lardan giderek kac;mahydJlar. 

Ve iki saatlik bir dii§iinceden sonra 
Hasan Nuri ile miizakereye bile liizum 
gormeden kac;mak, bu heriften kurtul -
mak ic;in her c;areye ba§Vurma.k kararma 
vardt. Ancak nas1l? 

Hasret ba§Jnt kaldudt: 
- ismail mi~ 
- Evet... Prens Rtzkullah olarak ve 

ihtiyaten, yiizlinii degi~tirerek kar§tlanna 
gonderdigim 1smaildi. ~i.inkii lsmail 
Hasan N urinin halinden §iiphelenmi§, 
bana ~iiphesini haber vermi§ti. Zavalh ... 
Hasan Azmiyi vurmak isterken kendini 

- Dinle beni Hasret! dedi. Hayatt- diyor. Mesela hakiki Hasan Azminin 
n!Zl, felaketinizi, eski halinizi gi:ize al- geli§i... ismailin i:ilii§ii... Te§kilahmtza 
mad1k~a ben den ayn i§ yapamazsmr.z. aid esrarm polisr;e haber ahm§t... Bu 
Benim ic;in yakalanmak, vurulmak, mah- vaziyette ben hala Hasan Nuriyi iki 
kum olmak gibi tehlikelerin hic;birisi yok- yiizlii bir adam olarak kullanamam. Bir 
tur. ~iinkii yaphgtm i§lerin hi~ birinde mi.iddet son derece sakin ve dedikodusuz 

- K1§a kadar ne yapacagtz? Gene 
senin iki kor aletin mi olacag1z ~ 

- Hayu, eskisi gibi degil. Daha ba
sit i§lerde, daha tehlikesiz te§ebbiislerde 
sizden istifade edecegim. Buna mukabil, 
siz ikiniz beraber ya§Jyabilirsiniz. 

Bir dakika sesini <;Jkarmtyan Samoilof 
gene kadmm titredigini gi:irerek: 

- F akat! dedi. Biz gi:irli§iip anla§tr
sak mesele kalmaz. Derhal kurtuluruz. 
;limdi dli§iin, ta§m ... Hasan Nuri gelin
ce ona da anlat ve bana kararmt bildir ... 

hte bunu bilmiyordu ve Hasan Nu .. 
rinin geldigine, kendisini bekledigine dair 
i§areti almctya kadar da bir c;are hula

mad!. Hasa·n Nuri gelinoe Hasret, a~1 .. 

ktm ir;eriye da vet etti. 

Kiic;iik yatak oclasma girdigi zaman 

Hasan Nuri r;ok miitehayyir oldu. Has• 
ret meyus, ve dli§iinceli, betibenzi sarar• 

mi§ ve hir;.bir hamhkta bulunmtyaraiC 
kendini bir kanapeye atmt§h. ortada olan ben degilim, ba§kalandtr. ya§amaga mecburuz. Belki izimizi bile 

- Mesela bizler degil mi? kaybetmege. 

Hasret biiyiik bir tereddlid ic;inde, 
kar§tsmdakinin yeni bir hilesinden §UP • 
helenerek cevab vermedi. 0 devam edi
yordu: 

Samoilof birdenbire odadan kaybol -
du. [Arkasz var] 
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.,. II 
Devletlerin hava ordulart 

Frans.Jz istikraz1n1n ( Turk Dili Uzerinde "j 
projesi hazirlaniyor ---- yET K i K L E R ----" 

Amerika mehafili de 
FransiZ istikraztnt miis
bet bir ,ekilde kar,dadt 

«Kosmos» etiidiiniin sonu 
Sovyet Rusya, 

hava 
5000 tayyare 

kuvvetine sahib 
ile diinyan1n en 

bulunmaktad1r 
biiyiik [Ba~tarajt 1 tnci sahifede] 

lameti ic;in yap1lacak fedakarhklara ha
zir oldugu ic;in vatanda§lann bu yolda 
yiiriimeleri lazJmdir.» 

Harmonia 
[Ba§tarafl 1 tnct srzhifedeJ 

edebilmesi 9ikkate deger bir hadise _o~ -
makla beraber son i.ic; mananm, biZim 
vast! oldugumuz analiz sonucunu nokta
SI noktasma tuttugu goriilebilir. Bir mey
vamn veya bir yavrunun ermesi biiyi.ik -
liik, kuvvet ve parlakhk bak1mmdan is
tikrar bulmasmdan ba§ka bir§ey midir? 
Bir insanm bir~ok ruhi .ve fikri meziyet
ler kazanmas1 keyfiyeti «bi.iyiikliik, kuv
vet ve l§Igm bir siij ede takarriir ve temer
kiiz etrnesi» §eklinden daha iyi tarif edi
lebilir mi? Halbuki (Ermek) ile (Har
me) arasmda bizim teorimiz bak1mmdan 
fonetikc;e hic;bir fark yoktur. Ermek sozii
niin hakk1 olan ana ve prensipal kokleri 
vererek orijinal §ekline irca ve (Hamlf) 
nin etimolojik §ekliyle mukayese edince 
aralanndaki birlik meydana c;1kar: 

tirecek tarzda topla~astndan ba§ka bir 
§ey degildJT. 0 varbklar ses olursa, bu 
§ahsiyet bir mi.izik parc;as1 §eklinde teza
hiir eder; ruhi hassalar olursa mizac ve 
seciye meydana c;1kar; konuyu duygular 
veya telakkiler te§kil ederse iyi ge~im 
(hiisnii mua§eret) belirir. 

Ti.irkiyenin 1000 tayyare ve 15,000 
tayyareciden mi.irekkeb bir hava ordusu 
yapmak gayesile havac1hkta yeni bir c;a
h§ma sahasma girmesi, dikkatimizi diger 
devletlerin hava ordulanna c;ekti. Bi.iyi.ik 
ki.ic;iik baz1 devletlerin kac; tayyaresi ol
dugunu gostermek faydah olacaktu. Fa
kat, devletlerin hava kuvvetlerini dogru 
olarak bilmenin imkam yoktur. Oni.imi.iz- • 
de duran muhtelif vesikalarm verdikleri 
rakamlar arasmdaki farklar, bu i§in gi.ic;
li.igi.inii gosteriyor. Deniz kuvvetlerini 
dogru olarak bilmek nekadar kabilse, ha
va ordulanm sahih surette bilmek te o 
kadar imkansJzdir. Her devlet, tayyare
lerinin sayiSim bir Sir olarak saklamak -
tad1r. Resmt sozlere istinaden malum o -
Ian hakikat, hava kuvvetleri itibarile 
Sovyet Rusyamn birinci, F ransanm ikin
ci oldugudur. Bunu, gec;enlerde F rans1z 
Hava N azm Pierre Cot F rans1z mecli -
sinde alenen soylemi§tir; fakat, 0 da ra
kam zikrinden istinkaf etmi§tir. 

Bu vaziyet kar~ISinda, bizim ic;in ya
pilacak §ey, muhtelif yeni vesikalarda 
gordiigiimiiz muhtelif rakamlan mala -
maktan ibaret kalacakhr. 

Birinci hat tayyareler 
ingtlizlerin n.arb gemilerine torpil atan son sistem tayyarelerinden btrt 

Proje hazrrlamyor 
Paris 7 (A.A.) - Maliye Nezare

tinin muhtelif servisleri millt miidafaa is
tikraZI §artlanm tesbit etrnek ic;in biitiin 
gi.in c;ah§mJ§Iardir. Bu §artlann neden i
baret oldugu ancak sah sabah1 anla§Jla
caktJr. 

Amerika, istikrazt iyi karftladt 
New-York 7 (A.A.) - Pazar ga

zeteleri Blum. hi.ikumeti tarafmdan ali
nan mali tedbirlere sahifelerinde miihim 
bir yer ayJrmaktadJrlar. 

New-York Times gazetesinde Ed
win James istikrazm muvaffak olacagma 
§i.ipheli olmadJglnJ soylemektedir. 

New-York Herald gazetesi bilhassa 
Johnson kanununun F rans1z istikraz tah
villerinin Amerikan piyasasmda tedavii
li.ine mani olacak §ekilde tefsir edilip e
dilmiyecegini tetkik ettikten sonra Va
§ington efkarl umumiyesinin terci.imam o
larak diyor ki: 

«Amerikan bankalan yarm mi.i§teri -
lerini F rans1z istikraz tahvillerini almaga 
te§Vik ederlerse §i.iphesizdir ki Johnson 
kanununun ne ruhuna, ne de metnine mu
halif bir harekette bulunmu§ olurlar.» 
Blum'iin Naztrlara bir mektubu 

Ag+ah+ar+am+es 
Eg+es+er+em+ek 

Esasen grekc;ede «01-gun, kemale er
mi~» manasma gelen (Horikon, horaion 
ve horimos) kelimelerinin de tiirkc;e {Er
gen, ergin ve ermi§) sozlerine tam bir 
mutabakat1 vard1r: 

(I) (2) (3) (4) (5) 
1- Ergen = eg+ei+er+eg+en 

Ergin = » + » + » +ii+in 
Horikon = og+oh+or+ik+on 
Horaion = » + » + » +ay+ » 

( Grek~ede «y» sesi «i» ile if111de edi
lir) 

*** Latince (Carmen), tiirk!<e (Kur-
man) ve fars!<a samlan (Harman) 
harmonia' dan ayn degildir. Ba§taki har
fi (K) okunan {Carmen) kelimesi nag· 
me, §iir, kita'b, mebhas, kehanet, dint ve
ya kanunl formiil manalannadJr, (Dave
luy et Chatelain Diet, Latin- Franc;ais). 

{Nagme), (sus), (kitab) ve (for
miil) anlamlarmm, harmonia'mn yu
kanda gec;en manalarma uygunlugu sa • 
rihtir. Boyle oldugu halde klasik ekoliin 
dar c;erc;evesi, fonetik elemanlan da bu 
derece ayni alan bu iki kelimeyi birbirine 
yakla~t1rmaga miisaade etmiyor. Bu eko
liin telakkisine gore (Carmen) §ark! 
soylemek manasma (Canere) den iire -
mi§ fara:zi bir (Canmen) soziinden c;Ik
mi§tir. (Cledat. frans1zcamn etimolojik 
sozliigu s. 12). 

Halbuki (harmonia) mefhumundan 
{Carmen) in bi.itiin manalan c;Ikabildigi 
halde {§arkt) dan c;1kanlamaz. 

Bir Frans1z mecmuas1 baz1 Avrupa • 
devletlerinin birinci hat tayyarelerini 
~oyle hulasa etmektedir: releri, Akdeniz kiyJlarmm herhangi bir 1 Sovyetler- 4300 veya 5000 tayya-

DeYiet Deniz Bnmba AYOI Jt.,a Tekfin noktasma 1500 kilo bomba gotiirecek reye sahibdir. 

Paris 7 {A.A.) - Ba§vekil Blum, 
Maliye Nazm ile birlikte imza ederek 
biiti.in namlara gonderdigi bir mektubda 
bi.itc;ede musarrah yekunlann kat'iyyen 
gec;ilmemesini ve hic;bir suretle munzam 
tahsisat istenmemesini teblig eylemi§tir. 

2 - Ermi§ = eg+ei+er+em+i§ 
Horimos = og+oh+or+im+os 
Y a§ bak1mmdan kemal bulmak 

demek olan ihtiyarlamak, bir!<ok leh
c;elerde (Kar1mak) oldugu gibi Uy
gur leh-resinde de (Hanmak) tlr. He
le bunun (Harme) ile olan aymhg1 
daha bellidir. 

(,Sark1) ile kitab, mebhas, sihir ve for
miil arasJnda semantik bir miinasebet 
gormek {Harmonia) ile (Carmen) gibi 
iki kelimeyi yakla§ttramiyan bir ekol 
i!tin fazla geni§lik olmaz m1? 

Sovyetler 1 300 600 1000 1400 3300 
Almanya 120 720 420 360 1620 
li'ransa 240 240 350 400 1230 
italya 120 240 500 300 1160 
ingiltere 30 550 370 120 1070 
Yugoolavya 49 225 80 168 522 
Romanya 36 20 150 225 431 
Bel~tika 10 90 150 250 
Rolanda t 50 30 45 20 145 

Gori.iliiyor ki bu cetvelde Amerika ve 
]aponya gibi bi.iyi.ik devletlerin hava kuv
vetleri olmadigl gibi Avrupanm havac1 -
Uta ileri gitmi§ birer memleketi alan Le
histan da C::ekoslovakya da yoklard1r. 
,Simdi bunlan da ihtiva eden ba§ka bir 
F rans1z vesikasma bakahm: 

Hava ordularr ve tayyare 
kuvvetleri 

•••• orduna 
Sovyet Rusya. ·f 2500 85000 
Amerika 2320 ? 
Inglltere 2237 55000 
Fransa l 2000 40000 
italya l 2200 26000 
Almanya 1 1600 25000 
Taponya. 1 1300 15000 
Lehistan 1 800 8000 
Romanya 1 750 10550 
Qekoslovakya l 600 6600 
Yugoslavya I 450 5000 
Holanda I 420 1000 
Bel~tika I 340 2500 
Isvi~tre I 125 1600 

Bu Frans1z vesikas1, yukanki rakam • 
larm baz1lanna §U notlan ilave etmi&tir: 

Sovyet Rusya - Baz1 kimseler Sov
yet Rusyanm 3300 tayyaresi oldugunu 
iddia ediyorlarsa da resmi vesikalara 
istinad etmiyorlar. Bununla beraber 
2500 rakam1 da pek dogru goriinmiiyor. 

Amerika - Reisicumhur Roosevelt, 
Amerika hava kuvvetlerini 2,320 tay -
yareye iblag eden projeyi tasvib etmi§
tir. 

ingiltere - Yeni programa gore, 2,237 
tayyareden miirekkeb olan hava ordu
suna, donanmadaki deniz hava kuvvet
lerile miistemlekelerdeki hava kuvvet
leri de dahildir. 

Fransa - Bu 2000 tayyarenin miihim 
bir klSml modern tayyarelerle degi§ti -
rilecektir. 

Almanya - Goering'in plam 1935 se
nesi sonu igin 1000, 1936 ph sonu igin 
de 1600 tayyareyi ihtiva ediyordu. 

Rolanda - 420 tayyareden iigte biri 
miistemlekelerdedir. 

Sabtk F ranstz H ava 
N a.ztrtna gore 

Ayni mecmuada eski Frans1z Hava 
Nazulanndan ve Ayandan Laurent -
Eynac'm bir makalesi vard1r. Bu maka· 
lede §U izahat ve tafsilat vardu: 

Almanya - 2000 tayyarelik prog -
ramm1 bitirmi§, hava ordusunu 3000 tay
yareye c;1karmak ic;in c;ah§maga ba§lamJ§· 
tJr. 50 fabrikada 50,900 i~c;i c;ah§tJra • 
rak ayda 250 tayyare ve 500 motor ya
piyor. Havac1hk mekteblerinden senede 
750 zabit yeti§iyor. Alman muvazzaf 
hava ordusunun zabit kadrosu 5000 ola
rak tayin edilmi§tir. Alman tayyareleri • 
nin c;ogu bombard1man tayyaresidir. Al
manyamn 300 ticaret ve 3QOO spor tay
yaresi vard1r. 

Sovyet Rusya - Uzak§arktakilerle 
beraber 3500 tayyareye sahibdir. Bu 
miktann yans1 ag1r bQmba tayyaresidir. 
Buna ragmen ag1r bomba tayyarelerinin 
adamak1lh artmlmasma karar verilmi§tir. 
60 fabrikada 40,000 i§c;i c;ah§Iyor. 

!talya - 1900 tayyaresi vard1r ki 
bunlarm iic;te ikisi birinci hat tayyaresi -
'dir. Aynca 1 00 ticaret ve I 000 turizm 
, tayyaresi vard1r. Biiyiik !talyan tayya· 

kudrettedirler. Muharebe ve avc1 tayya
releri gayet seridir. 

ingiltere - 1935 te 1300 tayyaresi 
vard1. 193 7 baharmda, yani bugiinlerde 
bu miktar 1850 ye c;1kacak, 1938 de ise 
2620 yi bulacakhr. Hava ordusu mevcu· 
du da 30,000 den 50,000 ki§iye c;1kan· 
lacakhr. lngiltere, sekizinci bir tayyare 
gemisi daha yaptirmaktadir. ingilterede 
aynca, 150 ticaret ve 1200 turizm ve 
spor tayyaresi vard1r. 

Y ugoslavya, Cekoslovakya, Lehis • 
tan - Bu i.ic; devlet, evvela kendi mem

leketlerinde kuvvetli birer tayyare en -
diistrisi kurmu§lardir. Bu memleketlerin 
herbiri 550 ila 700 tayyare ~Ikarabilir -
le~ · 

Romanya - Havac1hk malzemesini 
yenilemek ic;in biiyiik bir gayret sarfet -
mektedir. 

J aponya - 2000 tayyaresi vard1r. 
193 7 nihayetine kadar, 1 000 tayyare 
daha yapacakhr. 

Am erika - Hizmette 2100 tayyaresi 
vard1r. Y eni in§a ettigi iki tayyare gemisi 
ic;in 100 ag1r bomba ve torpil tayyaresi 
daha yaptlrmaktadJT. Kara hava kuv -
vetlerinin bugi.in mevcud 11 00 tayyaresi, 
i.ic; sene ic;inde, 2300 e c;Ikanlacakhr. A
merikada 500 ticaret tayyaresi, 5000 
spar ve turizm tayyaresi vard1r. Ticaret 
tayyareleri servisinde 900 pilot, 7000 
makinist ve memur c;alr§maktadJr. 

F ransa - T akriben 1300 birinci hat 
tayyaresi vard1r. Aynca, I 000 tayyare -
lik bir in§aat program! ikmal edilmek i.i· 
zeredir. F rans1z parlamentosu 1500 bi -
rinci hat tayyarelik ve be§ senelik yeni 
bir program kabul elmi§tir. Bundan ba§· 
ka hir hayli mekteb ve antrenman tay -
yaresile 150 ticaret ve 1300 - 1400 spor 
ve turizm tayyaresi mevcuddur. 

En yeni bir vesikaya gore 
Y eni y1l iptidalannda c;1kan i.ic;i.incii bir 

Frans1z vesikas1 da ba§hca Avrupa dev
letlerinin tayyarelerini §oyle hulasa et -
mektedir: 

Sovyet Rusya t 5000 tayyare 
Almanya t 2000 » 
italya 2000 » 
ingiltere: 1600 » 
Fran sa 1300 » 
Romanya 700 » 
Belc;ika 500 » 
Tiirkiye 200 » 
1svic;re : I 50 » 

Bu vesika Yugoslavya, C::ekoslovakya 
ve Romanyamn yani Ki.ic;i.ik 1tilafm be
raberce 1500 tayyare <;:Ikarabileceklerini 
ilave ediyor. 

Alman vesikalannrn verdigi 
rakamlar 

Alman vesikalanna gore de Avrupa 
devletlerinin hava kuvvetleri §U kadar • 
d1r: 

Fransa - 2068 tayyaresi vard1r. Se
ferberlikte bu miktar hemen 5000 ala • 
caktJT. 

lngiltere - 2382 tayyaresi vard1r. 
Dominiyonlann 387 tayyaresile beraber 
bu yekun 2769 tayyareye balig olur. 
Aynca her 2-3 tayyarenin depolarda 1 
ihtiyatJ vardiT. 

italya - italyamn 2000, ihtiyatlarile 
beraber 2840 tayyaresi vard1r. 1937 de 
bu miktar 3000 olacaktlr. 

Lehistan - 660 birinci hat tayyaresi 
vard1r. 300 mekteb tayyaresi ve 500 ih
tiyat tayyare ile beraber Leh hava kuv
vetleri 1460 tayyareye balig olur. 

Cekoslovakya - 800 tanesi birinci 
hat tayyaresi, digerleri ihtiyat olmak ii -
zere, 1200 • 1300 tayyareye sahibdir. 

Yugoslavya - Alman vesaik1 tay -
yare adedi zikretmeden 55 tayyare bo -
liigii oldugunu yaz1yorlar. 

Romanya - Alman vesikalan tay -
yare adedi zikretmeden Romanyamn 
12,000 ki§ilik bir hava ordusu ve 11 tay
yare filosu oldugunu kaydediyorlar. 

Milletler Cemiyeti Ytlltgtna gore 
Milletler Cemiyeti Askeri Y1lbgma 

gore, baz1 devletlerin hava kuvvetleri 
§oyledir: 

Almanya - Hi<;bir rakam yoktur. 
Belc;ika - 2 I 0 muharebe tayyaresi, 

140 talim tayyaresi vard1r. 

ingiltere - 1935 te kara hava kuv -
vetlerinin I 180 birinci hat tayyaresi var
dJ. Bu miktarm 1754 e c;tkanlmasi mu -
karrerdir. Aynca donanmadaki hava 
kuvvetleri de tezyid edilecektir. Donan
mada beheri 9 veya 12 tayyareden mi.i
rekkeb 20 boli.ik vardtr. 

Amerika - Kara hava kuvvetleri 
1800, deniz hava kuvvetleri 584 tayya
reden mi.irekkebdir. Deniz hava kuvvet
lerinde yalmz muharebe tayyareleri da -
hildir. T alim ve mekteb tayyareleri he· 
saba katJlmami§tlr. 

F ransa - F ransanm 1931 deki hava 
kuvvetleri yaz1hdJr. Bunlarda Fransada 
184 7, miistemlekelerde 439 tayyareden 
ibarettir. Donanmada da aynca 89 tay
yare vard1r. · 

italya - 1934 senesinin mevcudu o • 
larak 1861 tayyare gosterilmi§tir. 

J a pony a - 1935 sene sin in mevcudu 
olarak I 025 tayyare gosterilmi§tir. 

F elemenk - 1936 da F elemenkte 
266 kara, 60 deniz tayyaresi vardJT. Ay
nca mi.istemlekelerde de bir miktar tay
yare vard1r. 

Lehistan - 1934 mevcudu olarak 
700 tayyare gosterilmi§tir. 

Romany a - 193 I de biiti.in tayyare 
mevcudu 799 du. 

!svec; - 1936 da I 72 tayyaresi. 
Isvic;re - 1936 da 161 muharebe ve 

175 mekteb tayyaresi. 
Cekoslovakya - 1936 da 566 mu -

harebe ve 141 mekteb tayyaresi. 
Tiirkiye - 1936 da 3 70 tayyare. 
~ovyet Rusya - 1931 de 750 tayya

resJ oldugu gosterilmi§tir. 
Yugoslavya - 1936 da 552 muha· 

r~be ~ayyaresi, 205 mekteb tayyaresi ve 
bJr miktar ihtiyat tayyaresi varru. 

Yunanistan - 119 tayyare. 
Goriili.iyor ki Mil!etler Cemiyetinin 

Asker! YI!hgmdaki malumat kismen es
kidir ve baz1 devletler, bugiinkii hava or
dulannm hakikl kuvvetlerini bildirme -
mi§lerdir. 

Muhtelif membalann verdikleri rna -
lumatm birbirini tutmamasmm sebeble • 
rinden biri de, tayyareleri birinci hat 
muharebe, mekteb ve talim tayyaresi di
ye muhtelif kJSJmlara ayirmalandJr. Bir 
vesikada herti.irlii tayyarelerin adedi gos
terildigi halde, diger bir vesikada yalmz 
birinci hat muharebe tayyareler' hesab 
edilmekte, diger tayyareler ve depolar-

V alilere verilen direktil 
Paris 7 (A.A.) - Milli miidafaa is

tikrazJ ic;in Meb'usan ve ayan meclisi sa
tJ glinii ric;tima edecek ve Maliye N azm 
Vicet-Auriol para kanununun aihn satm 
ahnmas1 hakkmdaki hkrasmm degi§otiril
tnesini istindaf eden bir kanun projesinin 
miistaceliyetle miizakeresini istiyecektir. 
Vicet-Auriel ayni zamanda Maliye En
ciimeninde miihim beyanatta bulunacak
hr. 

Ba~ekil, Dahiliye Nazm ve Mi.idafaa 
Naztrlan valilere bir tamim telgraf1 c;eke
rek istikrazm en iyi bir surette rand1man 
.ve~esi ic;in tedbirler almmasm1 ve bu 
hususta parti fark1 gozetmeksizin vilayetin 
biitiin meb'uslarile Ticaret ve Ziraat 0-
dalan mi.imessillerile i§c;i te§ekki.illeri ve 
eski muharibler te§ekki.illeri mi.imessille -
rile ve ayni zamanda sivil ve din! makam
larla i§birligi yap1lmastm taleb etmi§ler -
dir. 

Titulesko bir f1rka 
kuracakmi§ 

Biikre§ (Hususi) - Son Mdiselerden 
sonra Romanyada yeni bir milli parti -
nin te§ekkiil edecegi buranm siyasi me
hafilinde kuvvetle siiylenmektedir. Bu 
yeni milli partinin lideri sab1k Hariciye 
Nazm Titulesko olacakmi§. Titulesko -
nun muavinleri de sab1k Ba~vekil Mi
ronesko ile Universul gazetesinin mii -
diirii Popesko olacaklanm~. Titulesko 
yakmda isvi~reden Biikre§e gelecektir. 

Bogazi~ini Sevenler cemiyeti 
te§kil ediliyor 

(?irketi Hayriye idaresinin ~ok yerin
de yeni bir te~ebbiisiinii memnuniyetle 
kaydediyoruz. $irket, Bogazi<;ini Seven
ler cemiyeti ismi altmda mevzuu gok 
ince dii~iiniilmii~ bir mesai progrrum ih
tiva eden bir cemiyet te~kil etmi§tir. 

Bu cemiyetin nizamnamesi §irket ida
re reisi tarafmdan tasdik muamelesi 
yap1lmak iizere dun istanbul Vilayeti 
yiiksek makamma verilmi§tir. 

Somada doktor yok 
Soma (Hususi) - Kazarruz doktor -

suzluk yiiziinden acmacak bir haldedir. 
Bir~ok hastalar civardan doktor getirt
mekte veya oraya gitmektedirler. Fa -
kirlerin vaziyeti ise buna miisaid olma
digmdan bu zavalhlar ilacs1z ve dok -
torsuzluktan k1vranmaktadrrlar. 

Halk1m1z, koylerile 24,000 niifusu bu
lan bir kazamn daha fazla doktorsuz bl
rakilmamasmi alakadar makamlardan 
ric edecektir. 

daki ihtiyat u~aklar hesaba katJlmamak
tadu. 

Biitiin birbirini tutrn1yan bu malumah 
kar§IIa§hnrsak Avrupada, hava ordulan 
itibarile birinciligin Sovyet Rusy!ida ol
dugu kat'iyetle anla§IImaktadir. Ikinci • 
lik, aksini iddia eden F rans1z gazeteleri
ne ragmen Frans1z Hava Nazmmh res
mi beyanatma gore Fransadadu. ingil -
tere, Almanya, italya arasmda kat'i bir 
tasnif yapmak kabil degildir. Bi.iyiik dev
letlerden hemen sonra, Avrupada en kuv
vetli havacJ devletin Lehistan oldugu 

muhakkaktJT. 
ABIDIN DAVER 

Ti.irkc;e {Kurmak), (karmak), {yar
mak) kelimelerinin evvelce gordiigiimiiz 
«toplama, te~kil», «mezc, tertib» ve 
«hiikiim, tehdid» manalannda da «derli 
toplu etme» fikri ac;Iktir. 

{Yaratmak) so~iinde, digerlerinden 
fazla olarak bir dinamizm unsuru bulun
makla mana, te§kil, tertib, tanzim fikrin
den, icad ve igda mefhumuna kadar 
yiikseliyor. 

*** 
{Harmonia) kelimesinde, teme 

en yakm olarak intihab ettigimiz 
(Harme) de mevcud olm1yan (N) 
gibi, bir tezahiir ve tecelli unsuru var. 
Bu itibarla kelimenin tam manas1m kav· 
nyabilmek ic;in onu aynca analitik bir 
kontrole tabi tutrnak faydas1z olmaz. 

(I) (2) (3) (4) {5) (6) (7) 
As+ah+ar+am+on+I&+a& 
1): Bi.iyi.ikliik, kuvvet veya parlakhk 
2) : Tirnsali gibi varhklann 
3): Temerki.iz ederek 
4) :;;ahsiyet kazanmasile 
5) : T ezahi.ir eden ve muhite ta§an 
6) : Obje, siije veya fikrin 
7): Ad1. 
Daha k1sa bir ifade ile: «Bir tak1m 

varlrklarm toplu bir §ahsiyet gostermesi.» 
Filhakika {Harmonia) nm mana

larmdan tertlb, uygunluk, tenasiib, mi • 
zac, seciye, bir takiin konkre veya abstre 
varhklarm tek bir §ahsiyet meydana ge • 

Stefani Ajanst 
tekzib ediyor 

[Ba§taraft 1 tnct sah.ttede] 

sinde 6000 Habe§linin katliam edildigi -
ne dair ecnebi memleketlerde c;1kanlan 
haberleri Stefani ajans1 tekzib etmekte· 

dir. 

Amerikan el~iligine stgman 
Habefler 

Va§ington 7 (A.A.) Hariciye 
N azm Hull' un bugiin if§ a ettigine gore, 
Adis-Ababa suikasdi i.izerine has1l olan 
kan§Ikhklar esnasmda yi.izlerce Habe§li 

Amerikan elc;iliginin duvarlanm a§arak 
elc;ilik bahc;esine iltica etmi§tir. Bunlar 
sabaha kadar bahc;ede kald1ktan sonra 
kendi isteklerile gitmi§lerdir. 

Hull, Adis-Ababa' daki elc;ilik ve 
konsoloslugun ilgasile bunun hic;bir ala -
kas1 olmadJgim ilave etmi§tir. 

Amerikan el~iligine srgman 
H abe,ler oldiiriildii mii? 

Va§ington 7 (A.A.) Mare§al 
Graziani'ye kar§J vuku bulan suikasd ne
ticesinde Amerikanm Adis-Ababa sefa-

retinin bahc;esine iltica eden 160 Habe -
§in ltalyanlar tarafmdan oldi.iriilmii§ ol
dugu hakkmdaki haber Hariciye N azm 
Hull tarafmdan tekzib edilmi§tir. 

Nam, sefarete iltica eden yerlileri di
§an c;1karmak ic;in Amerikan sefirinin 1 -
talyan miifrezelerine miiracaat ettigini ve 
tahliye esnasmda da kan doki.ilmedigini 
beyan etmi§tir. 

*** 
Tiirk-re (Kurman) te~kil ve diigiin 

anlamma gelir (T. D.) (Miih.). Bu 
anlamlarm da (Harmonia) ile ilgileri a
c;Iktu. Kelimenin, (Kurum) gibi, (Kur-) 
teminden geli§mi§ bulundugunu izaha lii
zum yoktur. 
Fars~ (Hirmen) den mli~tak diye 

g(isterilen (Harman) kelimesi i.izerinde 
biraz tevakkuf etmek laz1m gelir. Bu 
soziin manas1, bilindigi iizere, taneleri sa
pmdan a)'lrmak ameliyesinden ba§ka, 
tiirlii cinsten maddeleri muayyen bir 
maksada yanyacak gibi, muhtelif mik • 
tarda bir araya getirip yeni bir tip yap • 
mak demektir: (:ay harmam, tiitiin har -
mam ve matbaac1hktaki harman gibi 
(ki basJ!mJ§ formalan kitab te§kil ede -
cek surette toplamak demektir). 

Halbuki farsc;a (hirmen), y1gm ma -
nasma olup bu dilde i§tikak1 olmamasJ
na mukabil, ti.irkc;e (Harman), evvelce 
gec;en ve «ilave, mezc ve tertib» anlaml
na gelen, (karmak) sozi.ine dayamr. 
Binaenaleyh (Harmonia) da buldugu -
muz genel manay1 tamamen muhafaza 
eden (Harman) kelimesini (Hirmen) 
siiziine irca etmek miimkiin olmadigJ hal
de bunun aksi kabildir. 

*** 
Goriiliiyor ki {Harmonia) kelimesi 

de Gi.ine§ - Dil disiplini altmda dogmu§, 
geli~i§, mana ve k1ymet kazanmi§ bir 
sozdiir ve bunun bi.itiin geli§im safhala -
nm, tiirk~ede ya§Jyan ve tek bir esasa 
bagh miiteselsil sozlerle tevsik etmek 
miimkiindi.ir. 

(SON) 

Dr. M. Ali Agakay 

Ankarada actlacak ... 
komiir sergisi 

[Bafjtaraft 1 tnci sahifedel 

Draegewerk {Alman), Heinr. Kerf
mann (Alman}, Sentinel (ingiliz), As

phalt Hongrois {Macar), Fufas (Yu
nan} I Deutzmotoren (Alman). ingersoll 
Rand (U.S.A.), C. H. H. (Alman), 

Bleicher! {Alman), Strebelwerk (AI ~ 
man), Trauzelwerk (Avusturya), Sul
zere F reres {tsvic;re), Dupont de N e

m ours (U.S.A.), Eidam (Avusturya), 

Nestor Martin (Belc;ika), Les Fonde -

ries Brux (Belc;ika), Gottobil (Alman), 

National Rad (F rans1z), N a tiona! Rad 

Co. {ingiliz), Demag (Alman), Les 

F onderies Brux (Belc;ika), Philips (Ho

landa), Rilot (Yugoslavya}, Simmerin

ger Uf. (Avusturya), Erste Brunner 

( C::ekoslovak), S. N azionale D. Rad. 

{ftalyan), Swoboda (Avusturya), Fiatt

mann A. G. (Alman), F riemann Wolf 

{Alman), Uf Windhoff (Alman), 

Martin Eichelgriin (Alman), F aibanks 

Morse {U.S.A.), Fitzgibbons (U. S. 

A.), Junkers Und. Co. (Alman}, Jun

kers Ruh (Alman), Bellis Morcom (in

giliz), !nter Combustion Ltd. (ingiliz) 

firmalan da vard1r. 

Bun dan ba§ka Franko - Ti.irk Sir -

keti de, beynelmilel komiir sergisine I 0 

Frans1z firmasile i§tirak etmektedir. 
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GUNUN BULMACASI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 I l 1•1 I I 
s -1•1 I 1•1 1•1 I 

1•1 I I I I I 

Soldan saga: 
1 - Ylrmi dort saatin taksim zamanla

xmdan biri. 2 - Tenbel, mii~kiil. 3 - Giiriil
tii ve kavga, nota. 4 - Bagt§lama, kii9iiciik 
koyun yavrusu. 5 - Yol, uzuvlanmtzdan bi
xi, bir edat. 6 - Bu kelimeyi tekrar ederse
niz askerin ge~i§ini duyarsmiZ. 7 - Bir 
spor vasttasi, bir hayvan. 8 - §air, bir renk. 
9 - Bir .;el}id vapur, s1ra 9izg!sl. 10 - Vasil 
olan. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Hayvamn kO§um taktmmdan blrl, 

b!r ~e§id spor miisabakas1. 2 - Zaman tak
simatmdan biri olmU§ gibi diil}iiniilen. 3 -
±nsanda mevcudiyeti farzedilen manevt 
kuvvet, haklka:tten uzak. 4 - Ziya, tavada 
yumurta ve onunla Iuzartllm~. 5 - Giine~ln 
bati§l, alfabede bir harfin okunu~u. 6 -
have olunan par~a. ~iiphe. 7 - Bir hayvan, 
bir edat. 8 - Bir emir, bazt hayvanlarm 
i:;;kenbelerlnden tekrar agizlarma getir -
diklerl §ey. 9 - Suyun aktlgi yer, pasaport
larm levaztmatmdan b!ri. 10 - Arablarm 
ba.l}larma giydlkleri bir §ey, k!Sa zaman. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ ~ekli 

1 2 3 4 I> f\ 7 8 9 10 

ljiK[olMIOIRI•I s lols!Af 
2 oloiAIMIOizl i ICI t I• 
a Kl E F I i lYlE l•lul LIU 
4 ol• i IDIAIRIE ILl t • 
E L lol ~ 1•1•1•1 s I•IN E 
6 EIYI•IKIEILIEIBIEIKI 
, rl•lolol•l i IRIAINI t , 
a AIKIAIRI•IFI•IHIBIL 
!,·•lolv·l.uiKI•I.HIAINIEI 
1oM I I IKI.IBIAIRIOIN 

( YENi ESERLER -) 
l"iirk genclerine havac1hk 

dersleri 
Kurmay onyiizba§I ihsan Bingol cTiirk 

genclerine havac!llk dersleri:t adl! kii~iik 
:taka.t ~k liizumlu bir kitab ne~retm~tlr. 
K!ymetl! erkan!harb zab!timiz kitabmi !ki 
k=a ay~tlr. Birinci kiS~, harb tay
yarec!llgine ve hava ordusuna aid malii
mati 1htiva etmektedir. ikinc! k1sun 1se 
hava taarruzlarma kaq1 aktlf ve paslf ko
runma usullerini ve almmas1 lazun gelen 
tedbirleri anlatmaktadir. 

Sag lam 
Di$1er 

Hayahn 

Sthhatm 

Saadetin de 
temel laftdtr. ~iinkii saglam 
di,Ier, insana sthhat, ne,'e 

giizellik ve saadet verir. 

RAD YOLi N 
Gunde iki defa Radyolin ile 
ftr!ralanan di~ler inci gihi giizel 

ve saglam olur. Saglam di~ler 
midenin saglamhgmt, saglam 
mide de viicudiin sagla mhg101 
temin eder. 

_ Havacii!gm biiyiik ehemm!yeti d~iinii- GUZEL BiR CiLDE MALiK OLMAK 
lurse fiat! 20 kurU§tan !baret olan bu eser-
den her evde bir tane bulunmahdlr. ic;iN MUKEMMEL BiR TEDBiR 

Olkii Me§hur Parisli miitehass1s JEAN DE 
Her Y!l Tiirk kiitiibhanesine iki biiyiik PARYS'nin uzun ve yorucu tetkikatJ 

ve kiymetll clld kazancllran ve bir kiiltiir neticesinde, biitiin diinyada biiyiik bii 
ve fikir mecmuas1 olan Ulkiiniin mart niis- muvaffakiyet kazanmi§ olan yeni bir 
has! ~lkt!. GUZELLiK KREMiNiN imaline mu -
~ klymetl! ve sala.hiyetli kalemlerden vaffak olmu~tur. Be~ milyondan fazla 

murekkeb tahrir heyetinin yardlmlna da- " " 

CUMHUR:IYET 

H i L M i N i N KOLEKSIYONU 

Ktf gecelerinde en ~ok okunan ve pek ~ok h e genilen h ik aye ve 
romanlar Hilmi Kitahevinin ne,riyahdtr. ~iinkii hu r oman lar i!rti ~ 
mai, edehi, felsefi, klasik eserlerdir. Giizel h ir k iilliyat halind e mii
temadiyen hasthp !rtkmaktadtr ve diin yanm e n giizel , aheserlerini 
toplamaktadtr. 

S1ra 
NO.Sl 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

BASILI P 
Kitabm ismi 

Kadm Erkekle~ince 
$eytan i~i (Roman) 
Namusla Ar,;1tk Meselesi -

Klir,;iik hikayeler 
iki Kanh Macera 
Katil Puse 
iki Hodiiglin Seyahati 
Tlienlden ilk (::1k1§ 
Siyah Ortii - Roman 
Sardanapal - Haile 
Mec;:hul Bir Kadmm Mektubu 
Utanmaz Adam 

(Biiyiik Roman} 
Kar Ftrtmast 
Diiellocu 
Hayat Yolda§I 
V erterin <;ektikleri 
Adolf 
E~ktya ininde 

(Biiyiik Roman) 
Yara 
Salome 
Ate§ Bocekleri 
Pom}2einin Son Giinleri 
Yaz Ortasmda Bir 

Gecelik Rliya 
Kroy~er Sonata 
Kadm Nedir? 
Karmen 
Tarass Bulba 
Kazaklar 
Atala - Rene (Sonuncu 

ibnissiracm maceralar1) 
David Copperfield 
Mlifetti§ Gogol 
Boris Godounoff 
Olli Ruhlar 
iblis (Roman) 

<;IKAN L AR 
Yazan ve c;eviren 

Bay Hliseyin Rahmi 

,. Nazrm 

,. 
,. 

» Hiiseyin Rahmi 

» Hasan Siiktiti 
Lord Bayron - M. Enisi 
Stefan $vayk ·B. Nazrm 
Bay Hiiseyin Rahmi 

A. Pu§kin • Siireyya 
Tlirgeniev ~ ,. 
A. <;ehof ,. 
Gote - Kami 
Benjamen Konstan - Kami 
Bay Hliseyin Rahmi 

Mehmed Rauf 
Oskar Guaild - N. Sevin 
Nezihe Muhiddin 
Lord Lytton - M. Enisi 
$ekspir - N. Sevin 

Tolstoy - Kami 
Nazrm t~sel 
Prosper Mertmee • A vni insel 
Gogol - Siracettin 
Tolstoy • Kami 
$atobriyan • R1fk1 

<;arls. Dikens - Seraceddin 
Avni insel 
A. Pu§kin - M. l"'ayri 
Gogol - (iki cild) 
Lermontof - Avni 1nsel 

Vecihi Gok 

Fiati 
Kr§. 

50 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
35 
35 
25 

125 

25 
30 
30 
60 
50 

100 

30 
30 
30 

125 
50 

50 
40 
50 
75 
75 
75 

100 
50 
50 

100 

50 

Bu kitablarm ha,Iarmda miie lliflerin terciimei haller i ve resimle
ri vardtr. Garb edehiyalln t taminak i!rin hir hazinedir . Bu kitahlar 

Hilm i Kitahevi tarafmdan has tlmttbr. Her k itabctda hulunur. 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 
25/3/937 per§embe giinli saat 15 te tstanbulda Nafta Mlidlirlii~iinde 

c9292• lira ke~if bedelli Istanbulda Devlet Bastmevi kat ilavesi in§aatl a~tk 
eksiltmiye konulmu~tur. 

Mukavele, eksiltme, baymd1rhk i~leri genel, husust ve fennt ~artname
leri, proje, ke# hulasasile buna mliteferri diger evrak dairesinde gorlile
cektir. 

Muvakkat teminat 697 lirad1r. 
isteklilerin en az 5000 lirahk bu i§e benzer i§ yaptlgma dair gosterecek

leri vesika iizerine Naf1a Miidiirliigi.inden alrru§ oldugu miiteahhidlik ve Ti
caret Odas1 vesikalarile gelmeler i. (1272) 

Einlak almak istiyenlere 
Her semtte istediginiz §ekilde sahhk Aparbman, Ev ve Diikkan 

vard1r. Galata Ada hamnda Emlak ve Sigorta i§leri Blirosuna 
miiracaat. Tel. 43837. 

yana1_1 mecmuarun bu say!Smda Dahll!ye kadm tarafmdan kullanilmakta olan bu 
Vekih !:?iikrii Kaya lie Nafi Atufun Hal- kremin ba§hca hassasl chavalandinl- T k. . z· B k I 
kevlertnin ~lh§ yudontimiinde si:iyledtklert mi§» olmas1rur ki bu sayede cild hu- iir Iye I~ ve Iraat an a ari 
nutuklarla, Fevziye Abdullahla Beh9et ceyratmm teneffiisiine mlisaid k1lar. 
Kemalin ~ilrleri, Jozef Strigovski, N!had Glindiiz SiAMOiSE CREME'·i tene mat u·· zu·· m Kurumu D ··rekto·· rlu·· g"' u·· nden·. Sam!: Omer Barkan, profesor A. Mez, Dr. 
~ayn Kalel!,. Arff Miifid, Ya§ar Nab!, Na- ve tabii giizelligi verir, pudrayt bii· 
hid Smmm Iimi ve klymetli yaZllan var- tiin giin sabit kalmasma medar alur ve Kurumumuza miisahaka ile altt memur ahnacakbr. Ataitda ya~ 
dlr, tavsiye ederiz. ya§hhgm ~izgilerini giderir. Cildi toz - zth evsaft haiz olanlarm n ihayet mart 1937 sonuna kadar fotografla-

Y eni Edebiyat lardan ve siyah kabarc1klardan temiz- r tm ve vesikalarmt muh te vi hirer terciimei hal mektuhile « Oziim Ku* 
cYenl Edebiyab gazetesinln 4 iincii sa- lemek i~in yiizii §ayani hayret bir Cold rumu Direktorliigv ii • I• h an • lzmir) adresine miiracaatleri laztmdtr. 

YJ.Sl, sahifelerini bir misl! artJiarak bir~k Cream olan GECE stAMOtSE KREMt T 

degerll imzalan topl!yarak. dolgun bir §e- ile temizlemek kafidir. Muvaffakiyet Miisahakanm yap1h' tarz t giinii ve yeri ya gazetelerle ilan suretile 
~::1 ~=;;:~~u sayidaki yaztlardan ba- teminathdir. Aksi takdirde paramz iade veya a d reslerine gonderilecek mektuhlarla ayrtca hildirilecektir. 

Suad Derv~: PU§kin; Elif Nacl: Resim olunur. K end iler inde a rantlan evsaf tudur: 
ve Edebiy~t; Iskencier Fahreddin: 1936 y1- CREME SiAM 0 iS E 1 Turk olmak . 
llnm edeb1 mahsulleri; Rifat Ut: Ratay e-
deblyatt; Re~d Feyzi Yiiziincii: Edebiyat Her yerde sabhr. 2 - Askerlik hizmetini ifa etmit hulunmak. 
bir eglence midir? 3 - Yuksek T icar e t mektehinden mezun olmak. (Diger Yiik-

Gazetede 1936 y!l1 milletlerarast roman 
miisabakasmda birinciligl kazanan roman .,,_ ___ •Operator .. sek m ektehler den m ezun olup ta T icaret ve muhasehe usullerine Va* 
:felsefe, san'at bahisleri, divan edeblyati R IZA k tf hulunanlar d a m iisahakaya g irehilirler. ) 
tetklklerl, Hamide, Pirandello'ya dalr tet- ij NVER 4 - F r anstzca , t'ngt' lt' zce ve almanca dillerinden hirisini hihak-kikler, b!r hikaye, bir~ok l}iir ve nesir var-
d!r. Tavs!ye ederiz. Dofi um ve kact1n hastallklarl k m hilm ek. 

Planor ve planorciiliik Cagaloglu,m:::;:~:::iye caddes 4 _ ~imdiye kadar ~ah,hg1 yerlerden honservisi olmak, mek-
Mlthat 'Iluncel tarafmdan yaz!lan ve No. 22. Mavi yapt tehden yeni ~1kbgt i~in hi~ h ir yerde !rahtmamtt sa elinde resmi hiis-

Qocuk K!tabevi tarafmdan nel}redilen T 1 f 
cPianor ve Plfmorciiliik» ismindeki fayda- e e on 22683 •••• n iihal mazhatast h ulunmak. 
11 kitab intil}ar etmi~tir . Kazananlar arasmda h ir yaba ltCt dilden fazla hilenler ~1kmazsa 

Bu kitabda planar denllen motorsiiz tay- 1 h 1 k f 
yarelerln nas11 yaptldiklan hakkmda ~ok Goz Hekimi almanca hilen tercih ed ilecektir . Almanca i e ir i te rans tzca veya 
lstifadeli malumat oldugu g!bi daha hrni.iz Dr. $iikrii Ertan ingilizce bilmenin ayrtca tercih sehehi olmast tahiidir. 
mekteb slralarmda bulunan genc!ige hava Mu''nakasada k a zananlara t' ktidarlarl n ishetinde ayhk iicret takar 
sevgisinl a§Ihyacak ve kendilerlni te~vik Cagalogll! Nurnosmaniye cad. No 
edecek yazllar vardJI. Bi.itiin mekteb mu- 30 (Cagaloglu eczanesi yamnda) riir ettirilecektir. 
allimlerine, talebeye hararetle tavsiye ede- ...... Telefon: 22566 ••••• --- ------ ---------------------r!z. 

--~~~~~-~~~--~~ Antalya Valiliginden: 
.. ___ in•h~1o~::~~~r~:~=~~~s~~~am~h~ku~u~~~~un~kM~al~e~~· ~~u···.rl•ull· gli.u;· n;;d;;e;n;.. ___ l 

5000 » Renkli kur§un kalemi 
1000 §i§e Sabit murekkep 
2000 » Zamk 100 gramhk 

30000 aded San zarf No. 7 
1200 top <;izgili kagtd No. 2 
1000 ,. ~iisveddelik kag1d 
2000 ,. Ince makine kagtdt 
1500 ,. Kalm makine kagtdt 
2500 kutu Tel raptiye 
3000 ,. Ma~a raptiye 

I - Yukanda cins ve miktan yaztli c1h kalem ktrtasiye pazarhkla satm 
almacakttr. 

II - Pazarhk 16/III/937 tarihine rashyan sah giinii saat 14 te Kabata~ta 
~evaz.tm .ve Mubaya.a~ $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakttr. 

III - Istek~1len~ ~azarhk I~m tayin edilen glin ve saatte % 7,5 giivenme pa
ralanle btrl1kte ad1 ger,;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1166) -180 000 aded bobin 20 lh miliin II sigara kagtdt 

20 000 » » » » I klilli yapi§mtyan sigara kttg1d1 
120 000 • » 28 » II sigara kagtdt 

1/Il/193'? tarihinde satm almacagr iliin edilmi~ olan yukanda cins ve mik
tan yazrh (320 000) aded bobin sigara kagtdmm pazarhgt 15/Ill/1937 tari • 
hine rashyan pazartesi glinii saat 16 ya talik olunmu~tur. 

1steklilerin pazarllk ir,;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme pa
ralarile birlikte Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komis
yonuna gelmeleri ilan olunur. (1258) 

1 - Antalya Vilayetinin Akseki - Manavgat yolunda 1551 metrelik kt
stmda yap1lacak olan 15986 lirahk tesviyei ti.irabiye i§i 20/3/1937 cumartesi 
giinli saat 12 ye kadar kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Teklif mektublarmm saat on hire kadar Vilayet makamma veril -
mif;! olmas1 laz1mdtr. 

3 - Muvakkat teminat 1199 liradtr. 
Talib olanlarm ke~ifnamelerini Antalya ve istanbul Vilayetleri Naf1a 

Mlidiirliiklerinde gorebilirler. (1160) 

istanbul Ziraat Miidiiriyetinden: 
Avctlara ~ehir dahilinde silah ablmasma mi.isaade edilecek ve §ehir da

hilinde oldi.irlilerek idaremize getirilecek beher karga i~in be§ kurU§ verile
cektir. Karga oldlirmek istiyen avc1lara vesika verileceginden Miidiirlligli
miize mliracaat etmeleri ilan olunur. (1265) 

Devlet Demiryollan itlelme Umam Miidiirliijtiinden J 
Muhammen bedeli (13.000) lira olan 200 ton mazut 2/4/937 cuma giinii sa

at 15 te kapah zarf usulile Ankarada idare binasmda satm ahnacaktJr. 
Bu i~e girmek istiyenlerin c975• lirahk muvakkat teminatla kanunun ta

yin ettigi vesikalan, Resmi gazetenin 7/5/936 G. ve 3297 numarah nlishasm -
da inti~ar etmi~ olan talimatname dairesinde almmi~ vesika ve tekliflerini 
ayni gi.in saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz1mdtr. 

:;;artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, H aydarpa -
liada Teselliim ve Sevk ~efliginden dag1t1lmaktadtr, (1086) 
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K£S£R. 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden: 
Kurumumuz H1fztssthha ve Bakteriyoloji Enstitiisli i~in 35 lira asli ma

a§h ikinci smlf ikt asistan almacakhr. 
Bunlardan birisi ktdemli oldugu takdirde birinci stmf asistan olabilir. 
isteklilerin mektepten iyi derecede mezun olduklarma ve bir yabanc1 

dil bildiklerine dair vesikalan veya bunlarm suretlerile birlikte Htfztssthha 
ve Bakteriyoloji Enstitiisii Direktorliigline miiracaatleri. c365» (916) 

Karadeniz Eregli Belediyesinden: 
Belediyemize ayda 140 lira iicretli bir memur almacaktir. Miihendis 

mektebinden mezun olanlardan isteklilerin memuriyeti Baymdirhk Bakanh
gmdan tasdik edilmek iizere ellerindeki diploma ve bulundugu yerlerden al
dtgt vesika suretlerini mart aymm 15 ine kadar Belediyemize gondermelcri, 
makine, elektrik ve su i~lerinden anhyanlarm tercih edilecegi ilan olunur. 

BOZ KURT 
TIRA~ Bic;AKLARI 

Tam temlnath bir bac;ak 
olmakla beraber amba-
laj1 da gUzel yurdumuzu ~.,~ 
gosteren bir haritas1d1r. 

(1069) 

Memleketimizin biitiin kasaba ve §ehirlerinde 
satllmaktad1r. 

Elektrik Santral 

Onye Belediye 
Binas1 Miinakasa 

Riyasetinden: 
ilan• 

1 - Tasdikli proje, ke~?ifname ve fenni ~artnamesi mucibince Unye ka
sabasmda yapllacak elektrik tesisatina aid santral binasmm yaptlmasi 26/2/ 
937 gtim.inden 18 mart 937 tarihine kadar yirmi glin miiddetle a~tk eksilt
miye konulmu§tur. 

2 - ihale 18 mart 937 tarihine musadif per§embe glinii saat 15 te tl"nye 
Belediye Dairesinde mlite§ekkil Belediye Enciimeninde yapilacaktir. 

3 - Muhammen bedel 2993 lira 67 kuru§tur. 
4 - Muvakkat teminat akc;esi 225 lirad1r. 
5 - istekliler proje ve teferrliah, fenni ve hususi ~artname suretlerini 

Unye Belediyesinden ve istanbulda Taksimde $ark aparbmanmda elektrik 
mi.ihendisi Hasan Haletten almabilir. 

6 - isteklilerin Unye Belediyesine miiracaatleri ilan olunur. (1251) 

TURK HAVA KURUMU 

BOY OK PiYANGO SU 
$imdiye kadar binlerce kifiyi zengin etmiftir 

5 inci ke,ide 11 mart 937 d edir. 

Biiyiik ikramiye 5 0 . 0 0 0 lirad1r. 
Ayrtca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikram iyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded m iik afat vardtr ... 

DIKKAT: B ilet alan herkes 7 MAR T 937 g iinii ak,amt
n a kadar biletini d egi, tirmi' h u lunmahdtr. Bu tarih ten sonra 
bilet iizerindeki hakk1 sakit o lur ... 

izmir Belediyesinden: 
1zmir ve c~v.an':d~ Belediye elile i~letilecek otoblisler tr,;m ilk parti ola

rak 4 veya 6 s1lmd1rh tam Dizel motorlli 20 - 24 ki~ilik ve ~ehir yollarmda 
~ah;;an tiplerden olmak iizere be~ aded komple otoblis kapah zarfla ve ktrk 
be~ gun miiddetle miinakasaya konulmm;tur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni giimrlik, muamele, belediye, tahliye 
ve kordon resimleri Belediyeye aid olmak lizere izmir Belediyesi itfaiye 
binasi onlinde teslim edilmek $artile alti bin yedi yiiz elli lira ve hepsinin 
otuz iir,; bin yedi yiiz elli liradtr. 

3 -. M~li ve fe~ni ~artnameleri yliz altmi§ dokuz kuru§ bedel muka
bilinde Izm1r Beled1yesi Makine ve Elektrik Miihendisliginden tedarik 
edilir. 

Ta~radan istiyenler ~artname ve posta iicretini pe~in gondermelidirler. 
4 - ihale 23 nis~n 937 cuma glinii saat 16 da ~ehir Meclisinin tasdiki 

§artma bagh olarak Izmir Belediyesi Daimi Enci.imenince yaptlacakhr. 
5 - Muvakkat teminat iki bin be$ yiiz otuz bir lira yirmi be~ kuru~tur. 
6 - N akden verilecek teminat akr,;esi ihale tarihinden asgar1 bir glin 

evvel Belediyeden almacak fi~ mukabilinde h Bankasma yatmlacaktu. 
7 - Teklif yapacak firmanm otobiisler hakkmdaki bilumum katalog 

ve teknik resimlerle bro~lir plan ve izahnamelerini ve yedek parc;a katalo
gunu ve fiat listelerini vermesi mecburidir. 

8 - i~tirak ir,;in 2490 sayllt kanunun tarifi dairesinde ihzar cdilmi~ tck
lif mektublanm ihale tarihi olan 23 nisan 937 cuma giinii azami saat on bcse 
kadar izmir' Belediye Reisligine vermelidir. c628 :. (1227), 
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En hot meyva tuzudur. lnk1bazl defeder. Mide, 
Barsak, Karac:igerden mutevellid rahata1zhklan 

onler. Hazmi kolaylattmr. Canhhk verir. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

istanbul Emniyet Direktorliigiinden: 
Zab1ta memurlan i~in 214 tak1m sivil elbise ile 214 sivil §apkarun imali 

kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
Elbise ve ~apkalar birlikte beher tak1mmm muhammen fiat1 24 lira ve 

muvakkat teminatl 385 lira 20 kuru~tur. 
Eksiltme 19/3/1937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Vilayet 

Muhasebecilik dairesinde yapllacaktu. Teklif mektublar1 ihale tarihi olan 
19/3/1937 giinii saat on dorde kadar kabul edilecektir. isteklilerin §eraiti og
renmek ve niimuneleri gormek iizere Direktorluk Muhasebesine miiracaat -
leri. (1161) 

A~·k Eksiltme ilan• 
Haydarpafa Lisesi Sabnalma Kurumundan: 

Haydarpa§a Lisesinde Devlet hesabma okuyan yahh talebe i!;in az 475, 
!fOk 500 metre yerli lacivert kuma§ a~1k eksiltmiye konulmU§tur. 

Eksiltme 19/3/1937 cuma giinii saat 15 te Istanbul Kiiltiir Direktorliigu 
binas1 i!finde toplanacak olan Komisyonda yapllacaktrr. 

Beher metre kuma§m tahmin bedeli 4 lira 45 kuru§ ve mecmuunun ilk 
teminatl 167 lirad1r. 

Talibler §artnameyi ve kuma§ niirnunesini gormek iizere Mekteb idaresine 
miiracaat edebilirler. isteklilerin eksiltme giiniinden evvel ilk teminatlarmt 
Liseler Muhasebeciligine yatrrmalan, belli giin ve saatte 2490 say1h kanunda 
yaz1h vesikalarile birlikte Komisyona gelmeleri. (1170) 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

Karabuk Demir ve t:elik Fabrikasi namtna Avrupadan ge
tirtilec:ek alan mallarm tahliye ve gumriik itlerinin bir mute
ahhide ihaleai hakkmda evvelce verilen ilantmizda yazd1 ta
rih goriilen luzum uzerine 15 mart 1937 pazarteai gunu saat 
on befe tehir edilmi,tir. 

Taliblerin mezkur tarih ve aaatte Ankarada Umumi Mu
durliiiHimuzde hazir bulunmalar1. 

CUMHURiYE'I' 

Acele Sat1hk 
Fatihte iskenderpa§a mahalle -

sinde Balipa~a caddesinde 18/5 sa
yih yeni yapilm1~ 6 ada, 1 mutfak, 
1 banyo ve bahGesi alan elektrik 
ve su tesisatlan mevcud bulunan 
hakir apartiman sisteminde ya -
pilm1~, bir ev malsahibinin taeyraya 
gitmesi hasebile pek ehven fiatla 
acele satlhktlr. Taliblerin mezkur 
hanede oturanlara miiracaatleri. 

Cumhuriyet in~aat 
TUrk Anonim ~irketinden: 

A§ag1daki i§leri gorii§iip konu§mak 
ve karara baglamak i!fin 30 mart 937 
sah giinii saat 16 da §irketin idare mer
kezi bulunan Ankarada I~1klar caddesi 
Saylavlar soka~ndaki yaZihanesinde 
hissedarlar umumt heyetinin senelik 
alelade toplantlSl yapilacaktir. $irket 
mukavelesinin 24 ve 26 nc1 maddeleri
ne tevfikan umumi heyete girmek i!;in 
asaleten veya vekaleten yirmi hisseye 
sahib hissedarlarm hisselerini toplant1 
giinunden on giin evveline kadar §ir -
ket veznesine yazdrrmalar1 ve kar§Ih -
gm da girme kag1dlan almalan Han o
lunur. 

Konu,ulacak i'ler 
1 - ldare meclisi ve muraklb rapor

larmm okunmas1 ve onaylanmas1, 2 -
1936 Yih hesabma aid bilan!fonun onay. 
lanmas1 ve idare meclisinin tebriesi, 3 -
Murak1b se!fimi, 4 - Esas mukavelenin 
12 nci maddesi mucibince eksildik iti -
barle a!fllacak iki iiyenin yerlerine di
gerlerinin secrilmesi, 5 - Murakib ve i
dare meclisi iiyelerinin iicretlerinin ta
yini, 6 - $irketin vaziyeti hazrrasma go
re hatt1 hareketinin tayini ve tesbiti. 

Muhim bir muessese 
Usulii muhasebe ve fransiZca li

sanma bihakkm vaklf oz Tiirk cid
di bir memur aramaktadu. Talible
rin cMiihim~ rumuzile istanbull76 
numarah posta kutusu adresine 
mektu la miiracaatleri. 

Adalar sulh icra dairesinden: 
Yaminli iig ehli vukuf tarafmdan ta

mamma altl yiiz elli lira k1ymet takdir 
edilen t.l"skiidarda Toygarhamza mahai
lesinde Cambazali sokagmda eski 11 ye
ni 7 No. 11 evin evsaf1 3§ag1da yaz1hdrr. 
Ev 53 metro murabba1 zemin iizerine 
yap1h, zemin katmda bir oda, bir t&§ -~ 
hk, bir kuyulu mutfak, iist katmda bir 
sofa, bir od.a, bir sandik odas1, bir hala
Yl §a.rnil iki kath muhtac1 tamirdir. 63 
metro murabbamda bahgesi vardrr. Hu
dudu bir taraf1 berber Halil, bir tarafi 
Cambazali soka~, iki taraf1 miifrez 
1 No. h ev ile mahduddur. Yukar1da 
vas1f ve hududu ve mesahas1 gosterilen 
ev a~1k arttrrm1ya konulmU§ oldugun -
dan 8 nisan 937 tarihine musadif per -
§embe giinii saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede birinci arttirmasi icra kilma -
caktrr. Arttrrma bedeli klymeti muham~ 
menesin.in yiizde yetmi§ be§ini buldugu 
takdirde m~terisi iizerine brralnlacak
trr. Aksi takdirde en son arttrramn ta
ahhiidii baki kalmak iizere arttrrma 15 
giin miiddetle temdid edilerek 23 ni -
san 937 cuma giinii saat 14 ten 16 ya 
kadar keza dairemizde yapllacak ikinci 
arttrrmasmda arttuma bedeli kiymeti 
muhammenenin yiizde yetmi§ be§ini 
bulmadi~ takdirde sab§ 2280 numarah 
kanun ahkamma tevfikan geri buakllrr. 
Sat!§ pe~indir. Artbrm~ya i§tirak etmek 
istiyenlerin k1ymeti muhammenenin 
yiizde yedi bu!fUgu nisbetinde pey ak -
!fesini veya mill! bir ban:kanm teminat 
mektubunu h8.mil bulunmalar1 laZimdlr. 
Haklan tapu sicillerile sabit olnuyan 
ipotekli alacakl1larla diger alakadarla • 
rm ve irtifak hakkl sahiblerinin bu hak
larmi ve hususile fa.iz ve masrafa dair 
olan iddialarm1 evraln miisbitelerile bir
likte ilan tarihinden itibaren nihayet 
20 giin zarfmda birlikte dairemize bil
dirmeleri laZimdrr. Aksi takdirde hak -
lar1 tapu sicillile sabit ohmyanlar satl§ 
bedelinin payl&§masmdan hari~ kahrlar. 
Miiterakim vergi, tenviriye, tanzifiye
den miitevellid belediye resmi ve vakrf 
icarasi bedeli miizayededen tenzil edoi
lir. 20 senelik taviz bedeli mii§teriye a
iddir. Daha fazla malfunat almak isti -
yenler ilan tarihinden itibaren herkesin 
gorebilmesi i!fin dairemizde a!flk bulun
durulacak arttrrma §artnamesile 937 I 
103 No. h dosyaya miiracaatle mezkur 
dosyada mevcud vesikaYI gorebilecek· 
leri ilan olunur. 

OPERATtiR 

Dr. Cemil ~erif Baydur 
Cerrahi hastahklar ve sinir 

cerrahisi miitehass1s1 
CaJ!aloglu C. H. Partisi Merkezi 
kar~;;1smda Zorlu apartlman No. 16 
Pazardan maada hergiin saat 2 den 

6 ya kadar hasta kabul eder. 
Telefon 23289 

Sahib ve Ba,muharrtrt: Yanaa Nadi 
umuml n~att fdare eden Ya81 Iller! 

Mildflrll: Hikmet Miinil 

KUMBARA BIRE. 
lOOQ 
VEREN 

TARLADIR 

Tiirk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 
1 - Bir tayy.are hangarile bir yatakhane binasmm Merzifonda in§asi ka· 

pah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Bu i§e aid proje, keeyif ve §artnameler on lira mukabilinde Ankara

da Tiirk Hava Kurumu Genel Merkezinden ve !stanbulda Tiirk Hava Kuru • 
mu 1;1ubesinden almacaktrr. 

3 - fm;a edilecek hangar ve yatakhane binasmm ke§if bedelleri tutar1 
(109.200) lira (32) kuru§tur. 

4 - Eksiltme 20 mart 1937 giinii saat 11 de Ankarada Kurum Genel mer
kezinde yap1lacakbr. 

5 - Eksiltmeye girebilecekler: 
istekliQin diplomah mimar veya miihendis olmas1 ve halen in§aat mii -

teaahhidi olduguna dair kayidli bulundu~u Ticaret Odasmdan ahnml§ resmi 
vesika gostermesi ve §imdiye kadar bir defada en az yiiz bin lira laymetinde 
bir bina in§aatl i§ini muvaffakiyetle ba§arml§ oldugunu vesaikle isbat etmesi 
~artt1r, 

6 - istekliler (8.190) lira muvakkat teminatlarm1 Kurum Genel Mer -
kez veznesine yatrrarak alacaklan makbuzu ve be§inci maddede taleb edilen 
vesaiki tekliflerini havi kapah zarfla birlikte 20 mart 1937 giinii saat 10 a ka
dar Tiirk Hava Kurumu Genel Merkez Ba~kanhgma teslim etmelidirler. 

(1219) 

J 

. -~ , .......... , 

Hafifllk- Rahathk -· ..J. RoM a • el Kaf'l:tferlnde -k (Oolno), ol:l lncltobllocok no 
# ~ bolloo no do hl~blr tuylk yok1 

tur. Bu ko,..eler, YOeudunuzwJ 
llkmakiiZift tena•ObOnllzO In 

\ 7;icolll .. o 10~oGnOaO ku••ot&Oftdirlr~ 
'''"'' ' 25 llrodan lllboron. s.t•• ,.,, J'Sinta • 

lSTAIIBUL, leyQijlu 
Tanel tnerd•n• 12 No. h•\ 

M~•nmra1 zly~ret edlnla ••r• 
,12JIIo.lll torlfomlzl lotorlnlr. 

Flyotla""'"d• bOrOk tin:llat. 

Dr. ihsan Saml ••11111 
ISTAFILOKOK AfiSI 

lstafilokoklardan mutevellid (Er· 
genlik, kan ~1baru, koltuk alb ~ -
bam, arpaclk) ve biitiin cild hasta
llklanna kar~J pek tesirll bir ~Idlr. 

Divanvolu No. 113 
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Siz de bu kahveden $B$m~y1n1z; 

9iinkii: 

Miiessesemizin dogrulugu 

ve 

Yanm as1rdan fazla zaman1n 

verdigi tecrube ve bilgisi ilo 

Daima 

•• _......_.,. __ \, 

KU~UKAWV~Cl·MI;~M(;T· [;f(;NDI 
AAA~ D U IV\. LAP. I 

Ustiin ve • 
e§SIZ kalmt§br. 

SAC 
BAKIMI 

Giizelligin 
En birinci ~arbdtr. 

PETROL NiZAM 
Maliye Vekaletinden: 

.I. l/d6/ll9~7 tlarihin;e~ 2;ti~arenl tkeldavul .. l mevkiinden kaldmlacagi evvelce 
1 an e 1 m1~ o an n e uru§ u ar a bronz 10 kuru§luklarm 1 k. 
~1:1 19

1
37 tarihine kadar teda

4
vu
43
··l mevkiinde kalmasmm takarriir etmi~n~~~e;~ 

1 an o unur. " ~ (1108) 

Haricen kullan•hr eski ve 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Sinir ve soguk 

algtnhgtndan ileri 
gelen 'iddetli 
agrllar1 teskin 
ve izale eder. 

Her eczaneden 
araytnll. 

Onye 
Elektrik 

Belediye 
Miinakasa ilant 
Riyasetinden: 

1 - N~f1a Vekaletinden tasdikli proje, ke§ifname ve fenni §artnamesi 
mucibince Unye kasabasmda elektrik tesisah yapllmast 26/2/1937 tarihinden 
12/4/1937 tarihine kadar 45 giin miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu~tur. 

2 - ihale 12/4/1937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te tTnye 
Belediye dairesinde miite11ekkil Belediye Enciimeninde yapilacakhr. 

3 - Tahmin edilen bedel (Belediyece yaptmlacak c3000~ lira muham
men bedelli santral binas1 haric olmak iizere) c24924» yirmi dort bin dokuz 
yiiz yirmi dort lira bir kuru§tur. 

4 - Muvakkat teminat miktart 1870 lirad1r. 
5 - Proje ve teferriiah, fenni ve hususi 11artname ve mukavele proje

si sureti be§ lira bedel mukabilinde tTnye Belediyesinden ve istanbulda 
Taksimde $ark aparhmanmda elektrik miihendisi Hasan Haletten almabilir. 

6 - Teklif mektublan, §U vesikalart ihtiva edecektir: 
A.- Teklifi yapan bir §irket oldugu takdirde sicilde kayidli oldugu ve 

halen faaliyette bulunduguna dair bu eksiltmenin ilam tarihinden sonra 
almmt§ resmi bir vesika, ~irket sirgiileri veya noterlikten musaddak vekalet
name. 

B.- Muvakat teminat makbuz veya banka mektubu. 
C.- Bugiine kadar bir elektrik tesisatmi muvaffakiyetle bitirdigine dair 

kabul raporu veya musaddak sureti. 
isteklilerin eksiltme ~artnamesi mucibince tanzim edecekleri teklif mek

tublanm eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Beldiye Riyasetine ver
meleri veya bu saate kadar yeti!itirmek iizere gondermeleri ilan olunur. (1250) 

inhisarlar istanbul Ba~miidiirliigiinden: 
<;amaltl tuzlasmda sureti mahsusada tesis olunan ince tuz degirme

ninde s1hhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince sofra tuzlart yan~ar 
ve hirer kiloluk paketler ve mutfak tuzlan da c50~ §er kiloluk i~;i M
gid kaph ~uvallar ic;inde sati!ia ~Ikanlmtllbr. 

Sofra tuzlart c64~ ve cl28~ er paketi havi sand1klara konarak amba
lajlanmu~tlr. Paketli sofra tuzlarmm beher kilosu Kabata~ ambartnda 
c9,50~ ve mutfak tuzlarmm beher kilosu •5,25:o kuru§ fiatla satllacaktlr. 

Gerek mutfak ve gerek sofra tuzl'an bir sandtk veya bir ~;uvaldan 
daha az satllamaz. Sand1k ve r;uval bedelleri tuz fiatma dahil oldugun
dan mii11terilerden aynca sand1k veya ~uval bedeli aranmtyacaktl.l', 

Tuz sabcilarmm 1nhisarlar istanbul Ba11miidiirliigii Merkezinde 
Kabata11 ambarma miiracaat etmeleri ilan olunur. (1184) 

Kars V aliliP--inden: 
Muhacir iskam ic;in igdir merkezinde yaptlacak . _239 a~e~ evin beheri 

556,00 lira iizerinden 140054 lirahk in§aat 29/2/937 tanhmden Ihbaren 20 giin 
muddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

1 - Bu in~aatm 35000 lirahk ktsmmm 936 senesinden verilecek mute -
baki 105000 liras1 934 senesinden verilecektir. 29 may1s tarihine kadar 35000 
lirahk inl';aatm yapilmast lazrmdtr. 

2 - Eksiltme 19/3/937 tarihine musadif cuma giinii saat 15 te iskan Mii
diirliiglinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yapilacaktrr. 

3 - Muvakkat teminat 8252 70 liradrr. 
4 - Bu i§e aid plan, ke~if ~vrak1 ke§if hulasast, tahlili fiat, miinakasa 

ye fenni 11artname ve Baymdtrhk i§?le;i genel ~artnamesi 7 lira mukabilinde 
Iskan Miidiirliigiinden verilecektir. istiyenler Kars Naf1a Miidiirliigunde 
mevcud e':rak1 tetkik ederek izahat alabilirler. 

5 - Istekli olanlar teklif mektublarile birlikte Naf1a Vekaletinden bu 
gibi bir in~aat ir;in almt!i olduklan miiteahhidlik vesikas1 ve teminat mektu
bunu veya makbuzunu ve Ticaret Odas1 kayid hiiviyet varakasm1 havi zarf
lanm yukanda yaz1h saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisligine 
makbuz mukabilinde vermelidir veya pasta ile gondermeleri ve teklif mek
tuplanndan biitiin in~aat evrakmt okuyup kabul ettiklerini aynca yazmala
Il lazundll'. Postada vaki olacak gecil9neler kabul edilmez. (1114) 
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vc ondan miitevellid ba§ agnlanm de
feder. MinE ve barsaklan kolayWda 
bo§altl.l'. Son derece teksif edilmi§ bir 
toz olup MtiMASiL MtJSTADZAR • 
LARDAN DAHA f;ABUK, DADA KO
LAY, ve DADA KAT'J tesir eder. Ye
meklerden sonra abntrsa HAZIMSIZ
LIGI, MIDE EK~iLiK ve YANMA
LARINI giderir. MiDE VE BARSAK· 
LARI ALI,SOTIRMAZ. 

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

KU~;iik §i§esi ~Iknu§ttr, fakat bUyqk 
§i§esi ekonomiktir. 


