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Bugun 12 sahife 
2 net sahifede: Slyasi icmal - Muhar -

rem Feyzi, izmlrde kurulan l;lefkat yuvast. 
3 Uncii sahlfede: ispanya barb! hiikO.met 

lehlne lnkl~af edlyor 
4 Uncii sahlfede hikaye, Bibl!yo~rafya. 
5 Inc! .sahifede: <;;oban k1zlarile evlenen 

krallar. 
7 net sahlfede: Kral Edvardm feragatl. 
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~ofor - Ge~en giin abdal blr ,ofor, arka 
stradakilerle giirii~ecegim derken bu u~
rumdan yuvarlarup gltml,tll 

Sancak i~in .Cenevrede · 
verilen muvakkat kararlar 

Fransa ile A. k b. ·· · h. h . 
Dogrudan dogruya nta yaya· Ir mu§a It eyet1 
~~~~~~e~~:a}a~~:!.~~i~e gOnderiliyor, F ransa takviye. 
rrurk doatluguna verdigi k1y· kit'a}ariDI geri· l'ekecek 

metin dereceaini burada ~ 
gorecegiz! 

O
il skenderun - Antakya ve havalisi me

selesini Milletler Cemiyetinden once 
. F rans1z • Ti.irk anlayl§!!lln hallede· 

btlecegini bu siitunlarda 1srarla yazdtk. 
F ransamn gi:isterdigi li.izum i.izerine mil· 

Konsey karar1na miistenkif kald1k. Parise giden 
heyetimizle 

tacaat ettigimiz Milletler Cemiyeti dahi Sancak davast 
ayni fikri ileri si.irerek bu mesele tizerinde Milletler Cemiyeti 
~k.i devletin anla§1Ilas1 pek mii.mkUn oldu- konseyinde muvak • 
&u kadar arzuya da pek uygun oldugu- kat bir neticeye er
nu beyan etmi§tir. mi§, vaziyetin li~ 

lskenderun - Antakya ve havalisine mii§ahid tarafmdan 
aid olarak Cenevrede konu§ulan §eyler· tetkiki ve konseyin 
le vanlan muvakkat neticelerin tafsilall gelecek 1~hmama 
bu saytmJzda okunacakt1r. Cemiyetin kadar Ttirkiye ve 
Jnesele i.izerinde c;ok samimi bir alaka F r a n s a arasmda 
gi:istermi§ oldugu ac;tkhr. Cemiyet ayni mes'ud bir karara 
:Zamanda kendi azasmdan bu i§te aHika- varmasl umulan mti- Hartciye Vektll Dr. 

~~ iki devletin bOyle bir i§ten dolayt ih- zakerelere devam o· Ri1$fil Aras 
tilafa di.i§melerinden mustarib gori.inmi.i§ lunmas1 kararla§ml§tlr. Frans!Z hi.ikfuneti 
ve en biiyiik umudunu oni.imi.izdeki top· Sancaga gonderilen kuvvetlerin geri a • 
~anbya kadar iki taraf arasmda bir an· hnmasm1 da Cemiyete kar§J taahhi.id et· 

rl"~ yolu bulunmasma baglamJ§tJr. mi§tir. 
tlenz ki o zamana kadar bu an~a§mayJ Konsey, bayramm birinci gi.inii yazdt-

temine hakikaten imkan bulunabilmi§ ol- gimtz vec;hile 14 ilkkanun gi.inii toplan • 
sun. mJ§ ve Hariciye Vekilimiz si:iz alarak te· Sancak meselesini mevzuu bahseden FranStz gazetelerinden bazzlaTl 

€ emiyetin bu toplantmnda meselenin zimizi izah etmi§ti. 
esas.t konu~uim1yarak bu cihetin oniimiiz- Doktor 'J evfik Rii§tii Aras Sancakta 
dek1 ikineilt&nun ~· t!za- ...iyetin ttara ir s e tetk' ini, 'h· 
ren §imdiki halde fskenderun - Antakya tilaf10 devam1 miiddetince, bu araziden 
\'e havalisindeki §iddet rejiminin ortadan Frans1z kuvvetlerinin geri ahnarak yerine 
kaldmlmasl ve pek c;abuk bi.iytiyebilecek bir Milletler Cemiyeti komiserinin idare
herhangi bir hadisenin meydan almamas! sinde beynelmilel iandarma ktt' as1 gon

rie~riyat ba~lad1 
-------------------------~in tahaffuzi tedbirler ittihazJ etrafmda derilmesini teklif eylemi§tir. 

ntiizakereler cereyan etmi~tir. Malum ol- Ti.irkiyenin; Antakya ve havalis! gibi Gazeteler Sancakta tazyik olmadJgJnl ve Tiirklerin 
~ugu i.izer~ bunun ic;in biz !skenderun • b!r Tii~k iii. bo~undur~gu alhna venl~cek · k'l d' • d 
Antakya ve havalisi Tiirkli.igunii sustur- bu Sunye SJyasl varhgml kabul edemJye· ekseriyet te, I etme Iginl i dia ediyorlar 
lnak, y1ldtrmak ve smd1rmak i.izere oraya cegini serd_le ~oze ba§hyan Veki~, Mil • Son sene zarfmda Tiirkiye, S:mcak s1z meslekta~lanmlZln bu siikutunu, 
:Yigtlan resmt ve gayriresmi tethi§ kuv· ietl:r Cemtyetmce Fransaya tevdJ oluna~ meselesile ikinci defa olarak beynelmi- tehlikeyi bertaraf etmck ic;in ba§ml ku
Vetleri geri ~ekilerek bunlann yerine ~u~Jye ~a~dasJ, ~a:tlan~l~ Sancak arazl· lel bir cemiyetin oniinde dogrulmu~ bu- rna gommekle iktifa eden deveku~unun 
-Sarda oldugu gibi- muvakkaten millet- s1m de thhva edemi~ece~!, hatta bk §ar~- lunuyor. iki aydanberi biitiin diinya ef- mant1ks1z hareketine benzetmekte ha _ 
leraras

1 
bitaraf bir polis kuvveti konulma· larm Sancakta~ bahts b1le etmeme te o- kah umumiyesinin online koydugumuz ta yoktur. Aylardtr biitiin Tiirkiyenin 

S!nJ teklif etmi~tik. F ransa ise Cemiyet~e dugunu: S~ncagm ancak ve sadece ~ran- bu milli dava hakkmda dostumuz Fran- pek yerinde olan sinirli haykm§lanna, 
bitaraf mi.i§ahidler gi:inderilmesinin kifa· sJZ otontes1 altma konulmu~ bulundugunu s1z matbuah sebebini herkesin anlad1g1 o haykm§lara bilhassa muhatab olan 

b I 
bir 1srarla susuyordu. Muhterem Fran- [A k s 7 "t 

:Yet edebilecegi iddiasmda u unmu~tur. [Arkast Sa. 8 siitun 1 de] r ast a. su un 5 te] 
~imdiki halde meselenin esast konu§ul- "' '" '"" '" "'~""'" ....... "" "' '"' "" "' """" "' ........... "' "'" "' "' "' ........... "'""'' ....... '"""' '"'" ........ ' · · · ·' '""'' "'' ·" "' · · · ·" ·" '"'"' •""" 

ntarnakla beraber bu teklif ve iddia ileri Ankara stadyomu merasimle ardd1 
siiriilebilmek i~in zaruri olarak bir mik· ~ 
tar esasa, bir miktar da Hatay tilkesinde 
Yaptlan mezalime temas olunmu§tur. 

F rans1z delegesinin en kuvvetli delili 
on dart senedenberi Ti.irkiyenin bu mese· 
leye ni<;in hie; temas etmemi~ oldugu key· 
fiyetidir. 'FransJz delegesinin kuvvetli bir 
beige sand1g1 bu iddia ancak mesele ile 
Yakmdan alakadar olmryanlan belki bir 
an ic;in oyahyabilir. Y oksa biz Ti.irklerin 
lsk.enderun-Antakya ve havalisinde I 921 
anla§masJm ihlal eden blitijn hareket
Ier kar§Jsmda yi.ireklerimizden kanlar gi· 
derek hep en ac1 ~ikayetlerimizi yi.ikselt
rni§ oldugumuzu F ransa bilmemezlik e
demez. Her F rans1z sefiri Ti.irk Harici
:Yesinin. bu yoldaki hakh §ikayetlerini el
bette zamanlannda hep Parise isal et
.tni§tir. Biz Hariciyemizin bu yolda ka· 
:Ytdlanm ortaya di:ikebiliriz. Eger unut
lnU§sa F ransa o zaman ar§ivlerini kan§h· 
rarak c;ok ac1 hakikatlerle kar§l kar§tya 
bulunabilir. 

Resmt kay1dlar bir tarafa dursun, hat· 
ta onlara ihtiyac olmaks!Zin bugii.n Fran
sanm kar§ISJna Ti.irk efkan umumiyesi
nin tekzib olunmak ihtimali olm1yan sa· 
mimi miimessili olarak biz Cumhuriyet 
koleksiyonlarile c;tkabiliriz. Bagnm1za 
ta~ basarak siikutla ge~i§tirmek Jshrarm
da kaldJklanmiZin haricinde susturamtya
ra.k sayfalara aksettirmezlik edemedigi· 
liZ feryadlar bu gazetenin i~inde cild-
er te§kil edecek miktardad1r. Biz bunlan 

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 3 siltun 4 te] 

Anadoluda san'alletkikleri 
Giizide arkada§tmtz mimar Sedad 

c;etinta§m hazuladt~ bu makale se· 
risini ne~re ba~ladlk. 5 inci sah:fede 
hulaeaksmiZ. 

Futbol turnuvasini Fe~ 
~ 

nerbah~e kazand1 
Ankaragiicii de ikinci oldu. Balkan futbol 
~mpiyonas1 Ankara stad1nda yapdacak 

Ankara stadyomunun afrlma merasiminden bir intrba: Ba,vekilimiz 
ba1lama vurufu yapmak iizere sahaya 9tktyor 

Ankara 17 (T elefonla) - Ankara vesile olmas1ydt. Ba§vekilimiz, ac;1~ nut· 
stadmm ac;1h§ giinii, her y1l kutlulana - kunda Hatay davasmdan bahsederken, 
cak bir spor bayramma ba§langtc; olsa ye· biitiin tribi.inler, §iddetli bir heyecan ile 
ridir: Merasim o kadar canh, vakur ve adeta yerinden oynad1. 
heybetli oldu ve gene bu merasimde bii· Suhunetin s1fmn altmda 17 derece ol
tiin memleket gencligl, sevgili Ba§veki • masma ragmen sayiSJ 20 bini ge~en bir 

linin dilinden biiyiik miijdeler aldt. Bu halk kalabahg1, daha ogle i.izeri yerleri· 
muazzam toplantmm ayr1 bir hususiyeti ni almi§ bulunuyordu. Stadyom hakika· 
de, Antakya ve 1skenderun Ti.irkleri i.ize· ten kusursuz yapilmt§h. Tribiinlerde blok, 

rindeki milli alakanm bir daha izhanna [Arkast Sa. 6 sii.tun 1 del 

Cumhuriyetin 
Y ard1m listesi 

Biiyiik milletin Adana fe
laketzedelerine gosterdigi 

hamiyet 
Adanada felakete ugnyan kar • 

de§lerimiz i~in a~tlgimlz yard1m lis • 
tesine vatanda~lann yard1m1 devam 
etmektedir. Di.in bayramm ii~iincii 
giini.i ve her yer kapah olmasma rag
men gene birc;ok vatanda~lar ve mi.i
esseseler hamiyetlerini izharla teber
rularda bulunmu§lardtr. 

Diinkii listeyi ne§rediyoruz: 
Esami Kuru~ 

E.skl yekfm 23673G 
istanbul Fincanc11arda 30 No. da 
M. Narhyan Lutflyan ve ~erlkl 
Mihalaki Papadoplo 
Galata.saray Jlse.sl hademelerl 
';l'alib matbaas1 sahib! Talib 
Ismini bildlrmek L•temlyen blr 
bayan 
E.sen R. Ayta~ 
Cihanglr Hayat aparttmam 

2500 
2000 
1600 
700 

200 
151) 
100 

243980 

Eskt ingtltere Kraltnzn Vtyana istasyonun 
da almmt~ btr resmt [Bu husustaki 

tatstldt 'Z net sahifemizdedtr] 

Heyecanh bir rivayet! 

Almanya, <;ekoslovakya· 
ya hiicum edecekmi~··· 

Bu haber teyid edilmemekle beraber Berlin, hudud 
kitaabntn yeni kadroya gore takviye 

edilmekte oldugunu bildiriyor 

Almanyanrn bugiinkii hududlarile Cekoslavakya, Polonya ve Sovyet 
Rusyanrn hududlartnr gosterir harita 

Bir Alman gazelesi diyor ki: duklan bildi_riliyor. Gehaym Grenl 
T ruppen den1len k1taat ihdas edilmi§tir. 

<<Aimanya timdiki hudud ve Bu kitaat hiicum ktt'alarile emniyet kit'a-
• "I • • f k ' I arm dan ve motorlu k1t' alardan mi.irek • 

91Zgl 8flftl 8ftlmlyaca hr.» kebdir. Biitiin erkekler i.iniformah ve 
mitralyozliidiir. 

Paris 16 (A.A.) - Poti Parizien Lorrah'ta iki Hunder ;laften mevcud-
ve Eko do Pari gazeteleri, Bal' da ~1kan dur. 
Nasyonal ~aytung'un bir haberini veri - Her kii~i.ik §ehirde daimt bir garnizon 
yorlar. Bu haberde Almanlarm F ransa vard1r. 
isvic;re ve Almanya topraklannm birle§~ Yeni te§ekkiiller di.in ilk manevrala • 

~~~.i .. ~?.l.~~?.~ .. ?.~.~~~~ .. ~~~~~~ ... ~::?.~~~~~ .. ~~.: ................. ,. ...... ~Arkast Sa. 8 siitun 6 da] 

deniz i§inde Iti·gnte·re 
ve ltalya anJa~Jyorlar 

M. Eden bu miizakereleri izah ederken «Herbal 
ve takdirde, Habe, ilhakini ta.n1mak 

fikrinde degiliz» dedi 
Londra 16 (A.A.) - Havas Ajan-1 

smm muhabiri Akdenize clair alan in -
giliz, • 1talyan muvakkat itilafmm bil -
kuvve akdedilmi~ oldugunu, ancak bu -
nun a§agJdaki sebeblerden dolay1 res • 
men ilan edilmemi§ bulundugunu istihba
ratma at fen bildirmektedir: 

1 - ingiltere ile ltalya Adis • Aba
badaki sefaret meselesini halletmek arzu
sundadnlar. Bu mesele halihaz1rda Lon 
dra ile Roma arasmdaki miizakerelerin 
mevzuunu te§kil etmektedir. 

2 - ingiltere, kendisile ltalya arasm
da 1spanya meselesi yi.iziinden hic;bir ihti
laf ~1kmamasmdan emin olmak iste -
mektedir. 

Son gi.inlerde italya, ispanyaya kar~J 
hath hareketini biraz degi§tirmi§tir. 
Bu hal, ltalyamn Alman niifuzundan 
siynlarak bitarafhk meselesinde F ransa Ing~~e;l~n H:~:~~yem Nazt;t . M. Eden yen& 

[ Arka.n Sa . 3 siitun 6 dal erastmmde, Naztrlar 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~rastnda 

IIIIIIUIIIIllllllllllllllllllllllllllllllltlllllln 

Yeni zabata roman1m11 

Bugiin 
Tamatnen milli olan bu giizel ro

man merakh maceralar, korkuncr 
vak'alar, llfk, ihtiras, cinayet, kin 
ve miicadele safhalarile doludur. 

Her aahrm1 heyecanla oku
yacagxmz bu romam bugiin 
altmcx sahifemizde bulacaksi • 
DJZ. 
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~--~~--~~~------------~~-----------~~-----------~---~--,------------~-------------· --
C..___e;;..._e_h_ir_v_a_M_em_leket Haberleri ) 
T asarruf haftast Parti kongresi 

\ 
5000 lira ne oldu? ingiltere • Almanya 

izmirde kurulan 3efkat yuvas1 
35,792 i~c;iyi c;ahs1 
albnda bannd1nyor ikbsad Vekili bu ak~am Pazar giinii toplanacak Emlak ve Eytam Banka- D ngiltere Hariciye N azm M. Eden n ahiren soyledigi bir nutukta, bu dev· 

izmirin kad1n erkek her 
kiiliin azas1d1r ve 

sin If 
biitiin 

i~~isi bu te~ek" 
derdlerinin 

devasm1 da burada bulmaktadirlar 

~snaf ve i~filer Birliginin azasmdan tiitiin i~~ileri 
lzmir (Hususi) - Sabahm saat be -I - Annem oldi.i, 

§inde, alttsmda veya ak§amm karanhk ciizdam. 

bir toplanltda 
sizlere omlir.. hte 

saatlerinde, §ehrin list ve kenar mahal - - Vah vah, ba§m sag ohun hem§ire. 
lelerinden §ehir ortasma giden caddeler· istersen biz kaldirahm cenazeyi, istersen 
de, yaz, b§, ekseriyeti siyah c;ar§af ve sana on lira verelim de. 
mantolara biirlinmi.i§ binlercc kadm ve - Hayir, hayir, siz kaldmn .. Benim 
k1zm kayna§tigi goriiliir. tahammiiliim yok. Bu ki§ giiniinde ya -

Bu, her giin devam eden ve hie; dur· payalmz, ne yapanm, nereden nereye ko
madan tekrarlanan bir akmdu. Sogukta §anm ben? 
titrer, karanhkta biribirine sokulur ve si- Hem en adresini ald1lar bic;arenin: 
yah renkli bir yumak gibi yuvarlamr, - Peki - dediler - siz gidin, cenaze 
giderler. ogle namazma kaldmhr. 

<;ogu, c;ar§Idan gec;erken bir §eyler - Allah raz1 olsun I 
satm ahr ve eve gidince, hemen ocagm• Kadm uzakla§lrken ben de, bir daki-
yakar, yemegini hamlar, on iki saat ana, ka evvelki dogumla bir dakika sonraki 
baba hasretini c;ekerek evde kalmi§ yav· oliim hadisesinin mlithi§ tezadi arasmda 
rusunu bagnna basar. biraz §a§mr gibi oldum .. DI§ salonda 

radyoda bir nutuk 
soylivecek 

Bugiin §ehrimize gelecek olan 1kti· 
sad Vekili Celal Bayar bu ak§am !stan· 
bul radyosunda bir nutuk soyliyecektir. 
Vekilin bu nutku milli ikt1sad ve tasar· 
ruf haftasi rni.inasebetile Tiirkiyenin ik· 
tJsadi kalkmmas1 yolunda yap1lan hare
ketlerden bahsedecek ve haftayi kap1ya· 
cakllr. fkhsad Vekilimizin soyliyecegi 
nutka, ikt1sadi ve mali mehafilde biiyi.ik 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

Celal Bayar §ehrimizde birkac; giin 
kald1ktan sonra Ankaraya donecektir. 

Dahiliye V ehilinin miihim 
honlerans1 

T asarruf Haftasi miinasebetile di.in 
ak§am. Dahiliye Vekili ve Halk Partisi 
Gene! Sekreteri .Si.ikrii Kaya Ankara 
radyosunda <;ok §ayam dikkat bir kon
ferans vermi§tir. 

5 senelik sanayile§tirme plammn 4 se· 
nede ba§anldigmi ehemmiyetle kaydeden 
Dahiliye Vekili, ba§ardigimiz ve ba§a • 
racagimiz i§leri muhtasar bir §ekilde tek
rarlami~ ve milli iktisadimizda koyliini.in 
bi.iyi.ik mevkiini i§aret ederek fikirlerini 
§U veciz climlelerle if a de etmi§tir: 

Kay, bi.itiin gtda ve ham maddelc • 
rimizin kaynagi. 

Kay, en bi.iyi.ik ihracat<;1. 
Kay, en bi.iyiik ve en saglam mu§teri. 
Kay, ordumuzun temeli. 
Kay, ktsaca Ttirkiye. 

lhtrsad Vehili Gemlihte 
Gemlik 17 (Hususi) - !khsad Ve· 

kili Celal Bayar, refakatinde lzmir 
meb'usu Hamdi oldugu halde Y alova -
dan buraya geldi. V ekil, bur ada bir 
miiddet kald1ktan sonra Bursaya git • 
mi§tir. 

Siimer Banh Umum Direhtoriiniin 
nuthu Bunlar, izmirin tiitiin, iizlim, mc1r, her kurum ic;in hirer kiSlm aynlmi§. Hep· 

palamut, pamuk i§c;ileridir. Gi.inde ne a· sinde katibler c;ah§Iyor ve burada bir 
hrlar diye sormaga liizum yok: banka servisinin biiti.in intizamm1 gorli 

Tasarruf Haftas1 miinasebetile An -
kara radyosunda Siimer Bank Umum 
Direktori.i Nurullah Siimer bir kon • 

- ferans vererek bilhassa §U sozleri soy -
lemi§tir: 

25 - 60 kuru§. yorsunuz. 

Mesai saatleri, insafa baghdiT ve her Altkatta revmn yan kapah kap!Sln 
halde dokuz saatten bir dakika a§agi de· dan gec;erken gormii§tiim. 
gildir. Ekseriyeti Kemeralt1 caddesile hili ufakh, kadm, erkek, elleri ciiz -
Gazi bulvanndan i§liyen bu siyah c;ar - danh yirmi otuz ki§i duruyor ve bunlar, 
§af!J]ar a]emi, bizim mlistakoel i kanu· hirer birer, hekim odasma girip <;Ikiyor " 
nunun el uzatacagi ve kurtaracagi bi.i - Jar. ElJerindeki rec;eteyi tekrar yukanya 
ylik bir yigmdlr. Miitevekkil, sabur, ka- gotliri.iyorlar ve oradan da eczaneye .. 
naatkar, nizam ve ahlak tamyan bir y1· Hepsi bedava .. Baz1 hastahklar var ki, 
gm.. F aziletli ve namuslu kadm i§c;iyi, mi.itehassislara gosterilmesi ve ted a vi et -
bu siyah c;ar§afta sembolize etmekte hie; tirilmesi lazimdir. Bu cihet te temin e· 
tereddi.id gostermem. dilmi§ .. 

•- 1937 senesinde yeni kurulacak be§ 
fabrika ile, mill1 endiistrinin biinyes-ine 
tam olgunluk verecek olan dernir ve 
c;elik fabrikalan grupu da viicud bul
duktan sonra Turkiye, topraklarmm ve 
vatanda§larmm selamet ve refahma 
matuf biiyiik ad1mm1 tahakkuk ettirmi§ 
bulunacak ve milletler aras1 ekonomi -
sinde hem daha miisaid ve rniiessir, 
hem de daha miifid bir rol oynamak 

Bir k1raethanenin pencere~inden, bu Birligin saghk ve i~timai 
burada bitmiyor. 

yard1m!an mevkiine gelecektir.~ 

annca akmmi uzun uzad1ya seyrettik· 
ten sonra dogruldum. Onu tetkik etmek 
istedim. KaplSini vurdugum mi.iessese, 
Partinin esnaf ve i§c;iler birligi oldu. Her 
§eyden evvel bu mi.iesseseyi kuran Avni 
Dogam (§imdiki Samsun valisini) ve 
Zonguldak i§<;i te§kilah §efi O sman Seni 
anmak isterim . .Simdi tam 35,792 i§c;iyi 
c;atiSI altmda bannd1ran bu te~ekkiil, on· 
!ann enerji ve c;ah§malanndan dogan bir 
eserdir ve §imdi izmir valisi F azh Gi.i -
lee; in direktifi a! tmda, temi:t: ellerde, bir 
makine intizam1 ile c;ah§Iyor. 

1ki y1l evveline gelinciye kadar, filva
ki, §ehirde bir~ok i§~i ve esnaf te§ekklil -
Jeri vardi amma, bunlar ancak mahdud 
e§hasm hirer gec;inme vasitasi olmaktan 
ba§ka bir §eye yaram1yordu. Reisler, ka· 
tibler maa~ ahr, her biri ayn ayn yerler· 
de claire kurmu§, dag1mk, programs1z, 
daha dogrusu ba§Ibozuk, rasgele te§ek -
kiillerdi. hc;iye, esnafa yardm1, devede 
kulak gibi bir §eydi. Varidatm yiizde 
70 - 80 i maa§ ve masraf, yi.izde bir ka· 
~~ yard1m ve geri tara£1 §oyle boyle. 

;limdi biiti.in o dagm1k tc~ekkiiller bir 
nizamname, bir bi.itc;e, bir program, bir 
direksiyonda birle§mi§ bulunuyor. 1§ ka
r.ununun tatbikah ba§laymca. bur ada te· 
melleri ve c;ahsi tamamen hazir bir mi.i • 
essese bulunacak. 

<;ah§a c;ah§a yipranmi§, g1da alama
maktan c;okmii§ yiizlerce J...,§i, her yaz 
kampa sevkediliyor. Y amanlar dagmda 
kurulan bu kamp, §ehirden yorgun, bit • 
kin gelen - hatta vereme namzed olan -
bu zavalhlan, sapasaglam, diri, on, on 
be§ kilo almi§ bir vaziyette gene i§ine iade 
ediyor. 

Bu arada kaphcalara gitmesi icab e
denler de, bliyiik bir kafile halinde, her 
tiirlii ihtiyaclan ve masraflan birlikte 
temin olunarak, gonderiliyorlar. Her se· 
ne, birka~ yiiz vatanda§l oliim tehlike -
sinden kurtaran onlan taze hirer kuvvet 
halinde cemiyete ve aile yuvalanna iade 
etmenin mana ve ehemmiyeti ~ok biiyi.ik
ti.ir tabii! 

Birlik, 1 nisan 935 te kurulmu§tu. 
Sordum ve §U cevab1 ald1m: 

«- .Simdiye kadar 35,772 hastaya 
bakildi. 762 aza dogurtuldu ve 157 ce· 
nazeye omuz verildi ve c;ah§amiyan bazi 
hastalara da 3,000 lirahk yard1m ya -
pildi.» 

Li.izum has1l olunca, hastalara gozliik, 
kasikbagi, korsa ve saire de veriliyor. 

Fakir i§<;i yavrulann giydirilmesi de, 
ayn. Cumhuriyet bayrammdo: giydirme 
merasiminde bulunmu§tum. 

850 yavru, elbise ve ayakkab1 alarak 
giyinmi§ ve c;atiyl, sevinc <;1ghklan ile 
sarsml§ll. Hatta biri: 

ADLIYEDE 

Bir giinde dort su~ i§liyen 
adam 

Dun Beyoglunda iistuste dort sue; i§· 
liyen !stepan admda birisi ciirmu me~
hud mahkemesine sevkedilmi§tir. 

Tahtakalede c;omlekqilik eden bu a
dam Beyoglunda bir kacr kii§ ile kavga 
etmi§, birisini dovmi.i§, bir ba§kasma da 
hakaret etmi§tir. istepan polisler tara -
fmdan yakalanarak Galata merkezine 
gotiiriiliince polislere ( siz kim oluyor
sunuz da beni yakahyorsunuz, benim 
ne adam oldugumu bilseniz .. Sizi §Oyle 
yapacagrm, boyle yapacagtm) demi§ 
ve sabaha kadar mevkuf bulundugu 
Galata merkezinde durmadan giiriiltii 
yapmi§tlr. istepan bununla da kalm1 -
yarak hakkmda tutulan zab1t varakast
nm imha edilmesi iqin 116 numarah 
polis Lutfi ve 1661 numarah Necatiye 
rii§vet teklif etmi§tir. Polisler keyfiyet
ten Miiddeiumumiligi haberdar etmi§
ler ve sivil memurlarla ahnan tertibat 
sayesinde !stepan parayt verirken ciir
mi.i me§hud yapilmi§tiT. 

Bu suretle !stepan di.in ak§am sov • 
mek, dovmek, zab1taya hakaret ve ri.i§· 
vet teklifi sucrlarmdan ci.irmi.i me§hud 
mahkemesine verilmi§, fakat vaktin gec; 
olmas1 yiiziinden muhakeme bugiine bt· 
rakilmt§hr. Ben birlik biirosuna girmi§tim ki tele· 

fon zili ses verdi. Sekreterlerden biri mik· 
rofonu ald1. - Ne olur - demi§ti - bana bir dii - -

di.ik te alsamz 1 c;isi duyduklan minneti ve §i.ikram ifade - Hamile mi? - dedi • dur, mahal • 
lesini, sokagmi not edeyim. Hangi ce
miyette, hangi numarada mukayyed .. 
.Simdi, §imdi. . 

Ve derhal bir fi§ c;•kti. K1sa bir tetkik 
ve bunu mi.iteak1b adresi tesbit edilmi§ 
eve dogru si.ir' a tie hareket tden bir oto
mobil gi.iri.ilti.isi.i. Alakada1 old urn: $u 
cevab1 a I dim: 

- Bir i§~i hem§ire doguruyormu§. 
Ebe, hekim ve dogum levaziml gander· 
dik. Bittabi para yardimi da yap1lacak. 

- Y almz azalara mahsu~ mu bu? 
- Hay1r, azam1zdan herhangi birinin 

kans1 da birligin ayni yardtmml goriir. 
Bu cevab1 heni.iz almi§tim ki, ir;eriye, 

c;ar§afh, gene, solgun ve hu;.k1ra h1~bra 
aghyan bir kadm girdi. 

- Dur - dediler - aglama hem§ire, 
ne var?. 

Gozlerini sildi, derin, kesik bir inilti 
ile cevab verdi: 

Ve, orada bulunan bir zat, yavrunun ic;in, bu taahhiidat nisbetini yiizde hire 
bu arzusunu yerine getirivermi§ti. Mini _ <;1karmakta tereddiid bile gostermemi§ • 

mininin sevincine payan yoktu. 850 ~o- tir . 
cuk agzi birdenbire: Gec;enlerde bu mliesseseyi tetkike ge-

- Ya§asm Atatiirk, ya§asm Partimiz, len salahiyettar bir zatm dedigi gibi, bu-
Birligimiz! ras1, bir yan izmirdir. 35 bin kiisur aza. 

Diye bagiTmi§ ve orada bulunanlann Onlarm ~olukc;ocugunu da di.i§iini.ince 
gozleri ya§arm•§tl. mesele yok. Bu rakamm 29,189 u i§c;i, 

Patron tarafmdan rasgele i§ten <;Ika - 6603 i.i esnaftir. Y ard1m tahsisati, biitc;e· 
nlan, ~ah§hgl mi.iessesede hakaret ve fe- nin % 55 in den a~ag1 degildir, % 1 0 da 
na muamele goren her i§c;i, h<>kkmi bura· ihtiyat ak~esi olarak aynlmi§ bulunuyor. 
da arar. Sakatlanan bazi i~c;iler var ki, Bu biiyiik te§ekkiiliin kapiSlndan ~~ • 
malul olarak Birlikten maa§ ahyorlar. karken, o siyah ~ar§afli kadmlardan ii~ 
hsiz kalan azamn yolu bur a dan gec;er. tanesi merdiven dibinde konu§uyorlardi: 
Esnaf ve i§c;i, arhk bu miiesseseye dart - Ya buras!, bu kap1 olmiyaydi, bi
elle sanlmis.tir. Ci.inkii Birlik onun bii • zim agnmizl kim c;eker, derdimizi kim 
tiin ihtiyacma cevab veriyor, biiti.in der • dinlerdi? 
dine, Ishrabma ortak oluyor. Verdigi Dii~iindiim de hak verdim: 
yi.i7de yanmm, zamam gelince, ne bii - 35 - 40 bin ki§iye, kim, nas1l ve ne ile 
yiik faydalar temin ettigini tamamile an- ba~a,rd1? 
lam1~hr. Nitekim 5000 kadar sanayi it • 

ve miihim i~ler smda ge~en hadise 
gorii~iilecek 

Oniimi.izdeki pazar giinu saat 10 da 
C. H. P. istanbul ili kongresi toplana -
cakhr. Kongreye 58 delegeden ba§ka 
~ehir Meclisi azalar1, nahiye ve ocak i
dare heyetleri, kaymakamlar ve mat -
buat davet edilmi§tir. 

Bu seneki kongrede Parti istanbul 
ba§kam, ayni zamanda Vali ve Belediye 
reisi slfatile de soz alacak, Parti i§lerine 
dair uzun bir nutuk soyliyecektir. 

Muhiddin Ustundagm sozleri §ehir -
cilik ktsmmdan crok enteresand1r. Ba§
kan Partili yurdda§lara crah§ma pren -
siplerini izah edecek ve istanbulda Par
ti, vilayet ve belediye bak1mmdan ne -
ler yaptlmi§ oldugunu anlatacakbr. 
Parti ba§kam, Belediye reisi s1fatile 
Terkos suyunun korkusuz ic;ilebilece -
gini teb§ir edecek ve 1937 den itibaren 
fakir halkm Terkostan asgar1 bir para 
ile istifade edecegini ve tesisatm fakir 
halkm evlerinde Terkos idaresi tara -
fmdan paras1z yap1lacagm1 bildirecek -
tir. 

Giimriik teskilati ____ , 
Vekil istanbulda 
tetkikat yapacak 

Son iic; ayhklarm tevzii esnasmda Em
lak ve Eytam Bankasmda Be§ bin lira· 
hk bir ac;1k tesbit edilmi§tir. 

Banka; maa§ almaga gel en eytam ve 
eramilin maa§lanm kolayhkla dagitabil
mek ic;in tertibat alarak tediyal! muhtelif 
veznelerden yaprriaktad1r. Bu muhtelif 
vezneler paralan serve:znedar fzzetten 
almaktadiTlar. 

1zzet, vak 'a gi.ini.i sa at alt1da biitiin 
veznedarlara para tevzi etmi§ bu meyan· 
da Sermede de evvela 34,000 bilahare 
50,000 lira olmak iizere iki particle 
84,000 lira vermi§, fakat 89,000 lirahk 
bir makbuz almi§lir. 

letin Almanya ile mi.inasebati hak· 
kmda mi.ihim beyanatta bulundu. Bu nu• 
tuk F ransa Hariciye N azm M. Delbo ' 
sun Fransa ile ingiltere arasmda, bu F1 
devletlerden birisi kendi tahrik etmeksi· 
zin bir tecaviize maruz kaldigl takdirde 
otekinin biitiin kuvvetile yardima ko§aca· 
gma dair soyledigi sozlerin biiti.in Avru· f1r 
pada uyandirdigi heyecam teskin ic;in lui 
soylenmi§tir. Ci.inkii F ranSIZ devlet ada· Ve 
mmm sozlerinden ingilterenin F ransa ile ya 
askeri yeni bir ittifak yaphgi ve bunun ] 
da Almanyaya kar§I hazirlandigi mana• 
SI <;Ika nlmi§h. du 

ingiltere Hariciye N aZin, ortada yeni tiri 
bir§ey olmad1~bm ve yap1lan §eyin AI • 
manya tarafmdan Rendeki gayriaskeri 
mmtakanm i§gali i.izerine bozulan Garbi 
Avrupa emniyetini tanzim ic;in, yeni bir 
muahede akdedilinciye kadar, F ransayl 
ac;1kta ve himayesiz buakmamak maksa• 
dile kararla~tmlmi~ bir anlasmadan iba· 
ret oldugunu soylemi~ ve yoksa ingiltere 
ile F ransamn tam manasile bir ittifak ak· 
detmegi di.i~iim\1emi~ olduklanni ehem • 
miyetle kaydetmi~tir. 

M. Eden Almanyayi askeri ve siyasi 
ittifaklar ve anla~malarla muhasara ve 
tecrid etmek maksadmm asia di.i~iini.il • 
medigini ve bilakis ingiltere ile F ransa • A 
nm, Almanya ile yalmz Garbi Avrupa• c 
nm emniyetini korumak ic;in degil ; blitiin e 
Avrupa sulhunu tahkim ic;in elbirligile 
c;ah§magi, samimi olarak arzu eyledikle· s 
rini de ilave etmi&tir. nQ 

~ehrimizde bulunan Giimruk ve in -
hisarlar Vekili Ali Rana burada bir haf
ta kadar daha kalacahr. Giimriikler Ve
kili, buradaki ikameti esnasmda §ehri
mizde bulunan Gi.imrukler Umum mi.i
diiri.i Mahmud N edim ve tefti§ heyet -
leri reisi Muamlnerle birlikte Galataya 
nakledilecek olan Giimriik Ba§mudiir -
liigunun yeni t~kilah i§ile me§gul ola
caktlr. 

ingiltere Hariciye N azmmn nutkun• t 

MOTEFERR/K Ida, ingiliz - Frans1z anla§m~sma •. ~! • 
manyanm ve Avrupamn garbmdeki d1ger 

Ak§am olup ta hesablar goriili.ince 
Sermedin hesabmda 5,000 lirahk ac;Ik 
~lkmi§, Sermed tela§a di.i§mii§ ve derhal 
c;ok samimi arkada§l olan izzete giderek 
(aman §U kasadaki paralan bir kere say, 
sen bana parayi verirken ben saymadan 
aldim. Benden 84,000 lirahk makbm 
yerine 89,000 lirahk makbuz aldm. Bu 
i§te bir yanh§hk olacak) demi~ ve kasa
daki paralann say1lmasmdan bir netice 
<;lkmami§hr. Bunun iizerine i§e banku 
mi.ifetti§leri, polis ve Adliye el koymuj· 
lardir. Y ap1lan ilk tahkikatta veznedar -
lardan birine verilen para nevilerinden 
500 lirahklarm mahalli sarfi anla§Ila -
mamt§ olmakla tahkikat bu bak1mdan de· 
rinle§tirilmi§tir. T ahkikat bayrama tesa • 
diif ettiginden vak' anm bugi.in aydmla· 
nacagt umulmaktad1r. 

Kubilay giinii devletlerin de i§tirak edebileceklerine de 
23 kanunuevvel Kubilay giini.i her se- i§aret edilmi~tir. Bu anla&manm esaslal'l 

ne oldugu gibi bu sene de hem Ankara· Lokarno misakmmkine benzememektedir. 
da, hem de mahallinde kutlulanacaktlr. <;i.inki.i bu misakta, F ransa tahrik edil • 

Y eni pasaport ve har~ meksizin tecavi.ize ugrad1g1 zaman ingil• 
kanunu tere, kendisine yard1m etmegi taahhiid et· 

tigi hal de, F ransanm lngiltereye kar~l 
boyle bir yard1m taahhiidi.i yoktu. Bunun 

istanbul giirnruklerinin Galataya ta -
§IDmasma cumartesi guniinden it·ibaren 
ba§lanacak ve giimrukler y1lba§mda ye
ni te§kilatile Galatada faaliyete gec;e -
cektir. Ytlba§mdan itibaren Galata ve 
istanbul ithalat Giimriigi.i mudiirliik • 
leri kaldtnlacak, yalmz yeniden bir it
halat giimri.igu mudi.irliigii kurulacak -
hr. 

Bi.iyi.ik Millet Meclisi Dahiliye Enci.i
meni yeni pasaport hare; kanununu tet
kike ba§lami§hr. Bu Iayihaya gore bu
giin ecnebilere yalmz bir sene miidclet
le verilen ikamet tezkereleri 15 giinliik, 
iki ve alh§ar ayhk olarak ta verilebile
cek ve harc;lar bu muddetlere gore ah
nacakhr. 

ic;in de ingiliz efkan umumiyesi bu misa• t 
km lngiltere ic;in pek c;ok tehlikeleri ihti• t 
va ettigi halde kendi emniyetini Frans1Z 
kuvvetlerile korumak i~in bir faydayl 
ihtiva etmedigi kanaatindeydi. 

MALIYEDE 

Vergi tahsilatim kolayla§tlr· 
mak i~in 

Maliye Vekaleti vergi tahsilahm da
ha pratik bir §ekle koyacak yeni kanun 
layihalan hazirlamaktadir. Bilhassa 
vergilere itiraz, temyiz ve icra i§leri bir 
sistemde toplanacakhr. 

DENIZ ISLER/ 

Limana dair projeler 
istanbul limanmm inki§afma aid pro· 

jeleri gotiirmek i.izere Ankaraya gitmi§ 
olan Liman Umum miidiiri.i Raufi Man· 
yas §e>hrimize donrnU§tiir. Raufi Man • 
yas projeleri Vekalete vermi§ ve lima
nm yeni kadro ve bi.itqesini tasdik cttir
mi§tir. 

Adliyede bir tayin 
Bir miiddet istanbul Adliyesinde qa· 

h§hktan sonra Bursa ve Kuklarelinde 
iki yll aza miilazimliginde bulunmu§ o
lan gene kadm hakimlerimizden Meb -
rure Esin, Ankara Cumhuriyet Miiddei
umum1 muavinligine tayin edilmi§tir. --···-Be§ ki§i denize dokiildii 

Mahmud isminde bir sandalct Fener
den aldigi b~ yolcuyu Kastmpa§aya go
tiirurken Ticareti Bahriye miidiriyeti
nin romorkoriinun musademesine ma
ruz kalml§hr. Kaytk devrilmi§ ve Va -
sil, Lefter, Bodos, Yumundi ve Anastas 
ismindeki yolcular denize dokiilmii§ -
lerdir. Yolcular romorkorde bulunan -
lar tarafmdan kurtartlmt§lardtr. Tah • 
kikata devam edilmektedir. 

Bundan b a i am tez rl rinin 
her sene degi§tirilmesi mecburi ola -
cakhr. 

Layiha ile pasaport har~lan da indi
rilecektir. 

Okmeydanmda ok atma 
sporu yaptlacak 

Beyoglu Evkaf mi.idiirlugii Okmey -
damnda eski mill1 bir sporumuz olan 
okc;ulugun ihyast i<;in baz1 tesisat vii . 
cude getirmcge karar vermi§tir. 

Eski Nafta miiste§ar• oldii 
Eski Naf1a mi.iste§an mi.ihendis Bur· 

haneddin vefat etmi§ ve cenazesi ailesi 
makberesine defnedilrni§tir. 

Burhaneddin uzun miiddet Naf1a U
mum mudi.irlugiinde ve Naf1a miiste -
§arhgmda, ~ark §imendiferleri idare 
meclisi azahgmda bulunmu~tur. -···-ltalya ile ticaret mukavelesi 

imzalamyor 
iki aya yakm bir mi.iddettenberi Ro

mada miizakereleri yaptlmakta olan 
yeni Turk - italyan ticaret anla§mast · 
mn esaslan ve teferriiah iizerinde mu
tabik kalmmt§tlr. Anla§ma bugiinlerde 
Romada imzalanacakhr. 

Uzahlml§ olan Turk - italyan ticaret 
anla§masmm muddeti bu ay nihayetin
de biteccktir. Yeni anla§ma ytlba§mdan 
itibaren mer'iyet mevkiine girecektir. 

lsve~le yeni muhavele 
!svec;le aramtzdaki ticaret anla§mast 

bu ay nihayetinde bitecektir. <;ok iyi 
neticeler veren anla§mamn yilba§mdan 
itibaren 938 senesi ba§ma kadar uzahl
masl takarriir etmi§tir. 

Bayram ~ok ne~' eli ge~ti! 

Arabalarla gezinti yapan hii~iihler 
~eker Bayrammm uq gi.inu bu sene dolay1 senelerdenberi bayram yerleri -

bi.iyuk bir ne§'e ve sevinq ir;inde gee; - nin kurulmasma miisaade etmiyen Be· 
mi§tir. Bilhassa havanm yaz giinleri gi- lediye, bu sene ilk defa olarak buna 
bi aq1k olu§u bayramm iyi geqmesini te- mi.isaade etmi§tir. !khsad1 refahm art -
min etmb;tir. mast da umumun gi.izel bir bayram ge-

Bayramlarm kt§a tesadiif etmesinden c;irmesini temin etmi§tir. 

.5imdiki muvakkat anla~mamn ihtiv• 
ettigi. ba~hca taahhiid, kar§Ihkh oldugun· 
dan lngiliz efkan urnumiyesi tarafmdan 
iyi kar§Ilanmi§hr. Almanyamn da, fngil· 
tere ve Fransa ile ayni ~ekilde anla§ma 
yapmasi ve bu suretle biisbi.itiin yeni esas• 
lar iizerine yeni bir Lokarno misaki kuru! 
mas1 lngiliz efkan umumiyesi tarafmdan 
c;ok arzu edilmektedir. Boyle bir anla§· 
rna yapilabilmesi ic;in iic; biiyiik devletin 
Avrupaya aid diger siyasi meseleler iize· 
rinde uzla~malar yapmalan icab edecek· 
tir. Bunun ic;in M. Eden, nutkunda, 1n· 
giltere ile Fransamn biitiin Avrupa ahva· 
lini saglamla~hrmak iizere Almanya ile 
anla~maga taraftar bulunduklanm soyle· 
mi§tir. 

ingiliz Hariciye Nazmmn Fransiz .. 
fngiliz anla~masmm hakiki mahiyeti 
hakkmda verdigi izahae ve Almanyayt 
te~riki rnesaiye davet etmesi Almanyada 
~araretli bir hiisni.ikabulle kar~Ilanmi§hr. 
lngilterenin, Almanya aleyhine bir itti• 
fak ve blok yapmad•ibm ve kendisile bir• 
likte c;ab~mak istedigini ac;1k olarak bildi• 
ren M. Eden'in beyanatmdan biraz evvel, 
Fransiz BaFekili M. Blum'iin Almanya 
ile tqriki rnesaiye ve ikhsadi sahada Al· 
manyamn arzulanm tatmine taraftar bu• 
lundugunu soylemi~ oldugundan lngiliz 
Hariciye N azmnm sozleri yalmz in gil· 
terenin fikir, ve duygulanm ifade et " 
memektedir. Almanya ile Fransa anla§• 
tiklan takdirde, F ranstz • Sovyet ittifaki· 
na hacet kalmiyacagt yolunda yap1lan 
i~aretler, Almanyanm Fransaya yakla§ • 
masmt kolayla~tumak ic;in ileri si.iriilmli§• 
ti.ir. Hulasa, Avrupadaki bi.iti.in huzur" 
suzlugun ba§hca memba1 olan Fransa ile 
Almanya arasmdaki ztddiyet ve itimad • 
s1zligm kaldmlmasi i<;in, ingiltere Fran· 
say1 yeni Lokarnonun akdine kadar a .. 
~1kta buakmiyacagmi temin ettikten son· 
ra, c;ok miihim bir adtm atllmi§ oluyor. 

· F akat hedef daha c;ok uzaktad1r. Buna 
varmak ic;in, Almanyamn birc;ok dilekle• 
rinin kabul edilmesi ve bahusus Avrupa· 
nm §arkmda serbestisini muhafaza etmek 
ve eski miistemlekelerini almak arzulaw 
nm tatmin edilmesi icab etmektedir. 
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A nkarada oldugu gibi 1stanbulda 
da biiyiik bir stadyom yaptlrtla

cagmt ogreniyoruz. Yurdun her bu
cagmda bir degil, bin stadyom yap
tmlmasmt ~ok gorenlerden degiliz 
ve bu karan hem spor, hem de 1mar 
baktmmdan alkt§lamaga hazmz. 

ihtilalcilerin ilk 

Frans1z Radikal partisi icra komitesinde 
Daladier dikkate ~ayan sozler soyledi 

saftnda Alman 
askerleri harb ediyorlarmif 

M. Fakat hiikumetin bugiine kr.da .. 
halis bir niyetle spora feda ettig1 mil-
yonlar, bu sahada bekledigimiz teka· ispanya dahili harbi son iki gun zar • resmi tebligat gelmege ba§lami~hr. 

Paris 17 (A.A.) - Radikal sosyalist M. Daladier, bundan sonra milletin 
firkaSI icra komitesinde beyanatta bu - miidllfaa kuvvetini c;ok yiiksek bir dere
lunan M. Daladier, Fransanm ic;timai ceye c;1karmak ve devamh bir i<;timai 
ve harici vaziyetini gosterir bir tabla sulh vlicude getirmck laz1m oldugunu 
yapm1~t.Jr. bcyan etmi§ ve §1iyle demi§tir: 

M. Daladier demi§tir ki: c- t;linkii Avrupa, bir slingli ormam 
<- !mtiyazlarm miidafileri, dlic;ar ol· haline gelmi§tir. Dlinya, bu sene tesli -

duklan akibete razt olmahdirlar. tc; _ hata 200 milyar tahsis ctmi§tir.• 
tima1 lslahat, c;ah§kan kiitlelerin umid- Halk<;Ilar cephesinin harici siyase -
lerine, onlarm adalet kaygularma 0 dere tindcn bahseden M. Daladicr, Fransa -
cede tevafuk etmektedir ki bunlan mn !ngiltere ve Amerikaya alan tema -
tahrib etmek kimsenin elind~ degildir. smm her zamandan daha s1k1 ve Klic;iik 
Bu .tslahat, bizzat cumhuriyetin biin - itilafla alan miinasebctlerinin her za -
Yesme dahil olmu§tUr.. mandan daha dostane oldugunu soyle -

M D 1 d ' b k mi~tir. · a a 1er, bundan sonra ir c;o ~ 
~al.kmma alaimini gozdcn gec;irmi!]tlr. Fransamn ne kadar askeri var? 
l §sizler miktarmm eksilmesi, iflaslar Paris 17 (A.A.) - Radikal sosyalist 
miktarmm fcvkalade tenakusu, zirai partisi icra komitesinin di.inkli celsesin
mahsulatm ktymet kazanmasi, yiikli.i de Daladier milll mlidafaa hakkmda 
vagonlar miktarmm mi.ihim surette art· demi§tir ki: 
mas1. c- Kabine toplanhlarmda askerlik 

Hatib, soziine devamla demi§tir ki: miiddetinin veya teslihat masraflanmn 
<- Fransanm her halde tngiltere ile azalhlmas1 mevzuu bahsolmami§hr. As-

Amer ·k d kcrlik hizmeti buglinki.i §eklinde Fran-
1 anm nail olduklan refah ere -

cesinde geni" bir rcfaha kavu~acagma, saya alh yliz bin ki§ilik bir ordu temin 
" ~ etmektedir. Bunun 150 bini §imali Af-

eminim. Fransa ile tngiltere, buhranm rikada ve 50 bini de diger mlistcmleke
ba§langlCindan evvelki tarih alan 1929 lerdedir. Fransa ic;in yap1lacak §ey ta
senesindeki refah alaiminc, hatta baZI mamiyeti miilkiyesini muhafaza etmek
noktalarda fazlasile malik bulunmak • tir. Bu ise ball fcdakarhklara katlan -
tad1rlar.. maks1zm clde edilemez.• 

mule hizmet etmi§ saydabilir mi'! fmda hiikilmet~iler lehine bariz bir §ekil 
Diiriist bir sporcu da bizimle beraber alml§ bulunmaktad1r. Madridden verilen 
<~Ha~u!» diyecektir. Yaz ve kt§ O- bir habere gore ihtiliilcilerin Madrid 0 • 
hmptyadlarmda oldugu kadar oteki niindeki biitun tazyikleri sana ermi§ bu -
ma!rlarda, yeryiiziiniin en zaytf ta- lunmaktadJr. Ye 80,000 ki§iden miirek
ktmlarile yaphgrmtz ma!rlarda da al- keb alan ihtiliilci kuvvetler §imdiye ka • 
dtgtmtz neticeler, hi!rbir zaman, hii- da~ 25,000 maktul vermi~lerdir. 
kumetin fedakarhklarmt kar§thyacak lhtilalciler en son ve en ~iddetli hii • 
bir nisbete varmaml§tlr. cumlanm evvelsi gun yapmi§lar ve bu 

Ni!rin? hucum da akametle neticelenmi§tir. Ha-

Eski bir davaya tekrar geliyor ve vas ajansJ bu §iddetli muharebe hakkm -
bu mevzuda binbir defa yazdtklarl- da §U tafsiliih vermektedir: 
miZI bir daha tekrarhyoruz: Spor Hiikumet kuvvetleri, Madridin gar • 
yalmz viicudle degil, kafa ile de ya- binde asile~in Boadilla'ya kar§I yapmi§ 
plhr ve olgun, ktvrak, pi§kin bir ze- o~du~lan bJr taarruzu puskurtmu§ler ve 
kadan emir alm•yan adaleden mu- bJr kilometro kadar ilerlemi§lerdir. 

ff k. t b kl k be Dii§manm taarruzu, goriilmemi§ dere-
' a 1ye e erne a stir. Ya- d "dd 1. I 
bancilarla yapbglmlz ma~larda ve ce e ~1 et 1 0 mu~tur. Asiler, son dere-
miisabakalarda bizi ciisse ve adale cede modern sil.ihlar kullamyorlardJ, 
iistiinliigiiniin degil, hiinerin, tekni- mufrezeleri fevkaliide talim ve terbiye 
gin ve her zekaya aid kalitelerin gormu§ efraddan murekkeb bulunuyor -
digini biliyoruz. yen- du. Milisler, ilk saflann tamamile AI • 

Ni!rin bOyle? manlardan murekkeb oldugunu bey an 
etmektedirler. 

~iinkii Avrupahmn kiiltiir ve telt-
nik seviyesi yiiksektir, !riinkii Avru- On gundenberi ilk defa olarak asile -

Alman kruvazorii bir lngiliz 
gemisini durdurdu 

Cebeliittank I 7 (A.A.) - City of 
Oxford admdaki lngiliz vapurunun kap
tam, Portekiz sahilleri ac;1klarmdan ge
~erken «Deutschland» ismindeki Alman 
harb gemisi tarafmdan vapurun durdu -
rularak nereden gelip nereye gitmekte 
oldugunun sorulmu§ ve bu malumat alm
dJktan sonra vapurun serbest buakJimi§ 
oldugunu beyan etmi§tir. 

City of Oxford, Y akm§arka hamule 
ile Liverpol' dan hareket etmi§ti. Vapur, 
burada k1sa bir zaman kalacakhr. 

Amerikamn tavassutu 
Buenos- Aires 16 (A.A.) -Arne· 

rika !ttihadJ konferans1, lspanyol mille • 
tine hitaben, harbe nihayet verilmege da
vet eden bir beyanname kabul edecek -
tir. 

$imdiye kaJar 120 hiikumet 
tayyaresi dii,iiriilmiif 

Paris 17 (A.A.) - Asi karargah1 -
mn bir istatistigine gore !spanyada dahi
li harb ba§hyahdanberi hukumetc;ilere 
aid 1 20 tayyare di.i&i.iri.ilmu§tiir. Bunlar· 
dan 69 u F rans1z, 17 si lngiliz ve mute· 
bakisi de Sovyet men§elidir. Bu tayya • 
relerin biiyiik bir k1sm1 lspanyada tak1l -
m1~hr. 

pada gencligin terbiyesine ayakt.an rin tayyareleri, di.in ogleden biraz sonra 
evvel kafadan ha§lamr. Bizse viicu- payitaht iizerinde bir uc;u§ yapm1~lardu. 
diin zekadan ayn, kendi ba§ma buy- I 8 maktul ve 50 yarah vard1r. 1 8 bam • 
ruk, insiyaklarla co§an ve ktmdd1yan bardJman ta~y~resile 27 avc1 tayyaresi, 
miistakil bir otomot oldugunu sa- bu harekete l§hrak etmi§tir. Bu hava fi
myoruz ve biiti.in spor terbiyesini losu, Pozuelo mmtakasma ve Princesa 
antrenmandan ibaret farzediyoruz. koprusu yakmmda kiiin ki§lada ve Cu -

K 
Tiirkiyede spor gencliginin 7 eka- atro • Caminos mmtakasma da bomba • 
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Biiyii~ bir telefon 
projesi haztrlandt 

Avam amarasl h 
lar atm1~hr. 

smdan i~ kimse §iiphe edemez; fa-
kat bu zekanm umumi ki.iltiir ve ter- Hi.ikilmetin on be§ avc1 tayyaresi, he-

General Franko asker topluyor 
Talevera 17 (A.A.) - General 

Franco'nun bir emirnamesile I 93 I smr
~~?m ihtiyat subay ve assubaylan bC1 giin 
1<;mde mahalli muretteblerine gitmege 
davet olunmu~Iardir. Bunlar, silah altma 
~agmldJklan takdirde mezkur s1mfm as
kerlerine talim ettireceklerdir. 

Biitiin koyler telefonla 

Tiirk • ingiliz ticaret 
muahedesini kabul etti 

birbirine baglanacak Londra 16 (A.A.) - Avam 
A - kamaras1 yeni Turk - ingiliz kle • 

t
. nkara 17 (Telefonla) - Memlcke -In h ring anla§masJ hakkmdaki hazine 

t 
1 

er taraf1, koylere vannc1ya kadar 
e efonla birbirine baglanacaktlr. Bu kararnamesini tasvib eden karar su· 
~ol~a, uzun uzadiya yap1Jan tetkikler retini reye mi.iracaat edilmeksizin 
§:,Ic~s~nde bir proje haZJrlandi; proje kabul etmi§tir. 

d 
dikJ halde, memleketin her bak1m - ,. .......... _.._.._.._.._.. ........... 

an m·· ustacel ihtiyaclanm kar§lhya • • 
~ak, fakat ~ehirler ve koyler aras1 tele - I .. .a.ac; .. .a•..,JI.Ie I 
_on §ebekcsinin mtitekamil bir tasla -

biye yolunda pek az i§letildigini :le men havalanarak asi filoyu kovalami~ ve 
bunlardan ikisini du§urmeg~ e muvaffak 

hi!r kimse inkar edemez. Bu gendik, olmu~tur. 
spor sahasmda bile, arad1g1 muvaffa- Diger taraftan ~imal cephesinde hii -
kiyeti stadyomdan evvel kiiti.ibhane- k umetc;i kuvvetlerin ilerledikleri ve hatta 
Jerde bulacagml heniiz ogrenmeml§-
tir, bilmiyor ki Avrupada stadyom- Burgos'a 9 kilometre kadar yakla~hklan 
lar kadar ki.itiibhaneler de hmcahmc haber verilmektedir. Moskova radyosu 

da hukumet~ilerin Oviedo §ehrini muha-
doludur ve Avrupabnm muvaffaki- sara ettiklerini bildirmektedir. Fakat bu 
yeti yalmz ayagmdan degil, ba§mdan son iki havadis heniiz teeyyud etmi~ de -
da gelir. gildir. 

Ben futbolcu veya atlet allame ol- 1 h spanyamn ertarafmda soguklar de-
sun, rna~ veya miisabaka antrenma· vam ediyor. Baz1 yerlerde Lir metroyu 
nmdan evvel lork cild kitab yutsun bulan karlar ihtilalcilerin hareketlerine 
demiyorum; bu yazlmt okuyanlar a- mani olmaktadJr. 

Miithi, bir hava hiicumu 
Madrid 17 (A.A.) - MJili mi.ida

faa komitesi bugun ogle uzeri a§agJdaki 
tebligi ne§retmi§tir: 

rasmda sporcular da bulunabilecegi 

J 
£"' h d 1 i~in miimkiin oldugu kadar sade ve lspanyaJa hprbeJen Almanlar 

g1n1 da kurmu§ olacakt1r. Mevzil ala • muhasara altJnda 
rak yapllm1~ §ebekelerin ana §ebekeye 
baglanmasl i§ine bundan sonra ba§la -
nacaktlr. 

aponya 'Sin a ise eri a!r•k yazm•ya !rah§•yarum; maksa- Londra I 6 (A.A.) - Manc;ester 
kar~USJnda bitaraf kal· d•m Him degil, zekanm umumi kabi- Guardian gazetesine gore, lspanyada 

«Hiikilmet kuvvetlerinin a§Ilmaz bir 
mania te~kil ettikleri Baodilla mmtaka • 
smda asiler hucumlanna devam ederler· 
ken hiikumet kuvvetlerini diger mmta -
kalarda kabil olabildigi kadar tutmak 
ic;in asiler 24 saattenberi Madridin her 
tarafmda §iddetli bir tazyik yapmakta • 
d1rlar. 

Memleketin bir c;ok yerlerinde tele -
fon tesisatl esasen mevcuddur. Bunla -
rm hemen hepsi muhtelif resmi mi.ies • 
seseler tarafmdan tesis edilmi§ hizmet 

liyeti ve kiiltiirdiir. Bunlar ba§ka hizmet eden Alman askerlerinin ana ve Sonhava muharebesi muhasematm bi-
maga karar verdi ba§ka §eyler. babalan, ogullannm askeri talim ve ter- dayetindenberi cereyan edenlerin tay • 

Gencligin bu kabiliyetini ve kiiltii- biye almak ic;in mec;hul bir yere gonde - yare adedi itibarile en muhimmi olmu§· 
riinii artirmak i!rin ne yap1yoruz? rildiklerinden haberdar olmu§lardir. Bun- tur. Asilerin i.ic; motorlii 20 Yunkers 

hat1and1r. 
$ankhay 16 (A.A.) - Hususi bir kay

naktan alman malfunata gore, hiiku -
met ,k1taatl Sianfu'yu muhasara etmi§· 
tir. 

Projeye gore, mevcud tesi.sat, devlct 
muhabere hatlar1 tarzmda esash suret
te Islah ve takviye edilecck, yeni san -
traller kurulmasl ve yeni tesisat Have- Nankindc orli idare 
sile Hizumu kadar geni§letilecektir. Nankin 16 (A.A.) ::- Nankin §Chrin • 

Telefon tesisatl hie; mevcud olm1yan de 1irfi idare ilan edilmi§tir. 
Yerlerde de liizum goriilen tcsisat yeni· t;in matbuatr asilere muarrz 
den yap1lacaktJr. ~ankhay 16 (A.A.) - Gin matbuah, 

Romanya Hariciye Nazlrl ilk defa olarak, mii§tcrck bir bcyanna
me ne§rederek hiikfunetin ic; ve di§ si-

Pariste vasasm1 tasvib, <;an • Kay - l;lek'i mil-
Paris 17 (A.A.) - M. Antenesko bu · ietin bas.hca istinadgah1 olarak ilan ve 

raya gelmi§ ve M. Delbos tarafmdan ka- $ang - Sueliang'1 <;ank - Kay • $ek'i 
bul edilmi§tir. tahliyeye davet etmektedir. 

Romanya Hariciye Nazmnrn Japonya ademi miidahale 
ziyaretleri siyaseti giideceh 

Paris 17 (A.A.) - M. Delbos, Hari - Tokyo 16 (A.A.) - Domei ajanst bil-
ciye Nezaretinde M. Antonesco'ya bir diriyor: 
Ogle ziyafeti vermi§tir. Ogleden sonra Hirota, Arita, Tean§i vc Nagano bu 
11. Blum, M. Antonesco'yu kabul et • sabah son alman mahimata gore, t;in 
mi§tir. vaziyetini tetkik ve zannolunduguna 
lsvi~rede Cumhurreisi sec;hni gore Qin hakkmda miiteyakk1z bir inti-

Berne 17 (A.A.) _ M. Motta, 1937 se· zar ve ademi miidahale siyasas1 takibi
~esi ic;in yenidcn tsvi<;re Cumhurreisi ne dair alan karan teyid eylemi§lerdir. 

lntihab edilmi~tir. Asilerle miizahere 
. <;eki Karlin lzmirde de Londra 17 (Hususi) -Nankin hliku-

meti asi General <;eng - Zu · Lien'e kar-
berabere kald1 . §l yeni kuvvetler gondermege karar 

lzmir 17 (Hususi) - Buraya gelen vermi§tir. Bu kuvvetlcre bizzat Harbi
<::eki Karlinle Goztepe arasmda oynanan ye Nazm kumanda etmektedir. 
Ina!; 1 - 1 berabere bitmi§tir. <;ekler ya· Mare§al $an-Kay-$ek'in cl'an asilcrin 
rm Altay]a kar§IIa§acaklardir. elinde esir bulundugu ve bcrhayat ol-

Balkan antanb ihrac banka • dngu resmen haber verilmektedir. 

lar1 rniidiirlerinin toplanbsl Diger taraftan Ba§vckil M. Kun ile 
Atina 17 (A.A.) _ Balkan antan· t;in Bankas1 miidi.irii M. Sun'un esir 

tm1 te§kil eden dort devletin ihrac; ban· Marellal! kurtarmak i<;in asilerle miiza
kalan mudurlerinin konferansi bugiin kereye memur edildiklcri soylenmek -

Yunan bankasJ merkezinde ac;Jlmi§Ilr. tedir. 
Konferansta para vaziyetinden sonra Mare§al ~an - Kay - $ek'le berabcr e· 
Balkan antanh devletleri arasmdaki ik- sir dii§en bir general mare§alin bir mek 
tis d4 .. b k" a 1 munase at ve bu munasebatm in • tubunu hamilen tayyare ile Nankine 

l§af ve tarsini c;areleri de tetkik oluna • hareket etmi§tir. 
<:akhr. 

Avusturyada Alman gazete· 
leri memnu 

v· 
1 

1yana 16 (A.A.) - Alman gazete -
er· · . Inm Avusturyada sahlmas1 yasag1 

il.c; ay uzahlml§hr. 

Balkanlarda fen a ha valar 
Atina 17 (Husus1) - Biiti.in Balkan

lar?a hiikiim siircn fena havalar dola
YISile Londra, Berlin, Var§ova, Atina 
hava postalan tatil edilmi§tir. 

Biiyiik bir harb arilesinde 
Nankin 17 (A.A.) - Asiler hiikumet 

takviye k1taatmm gelmesi iizerine, 
Siangfu'nun 25 kilometre bah §imalin
de bulunan Sienyang'm muhasaras1m 

kald1rmi§lard1r. 

Esirlerden biri oldii 
Nankin 17 (A.A.) - Sianfu'da tutulan 

10 rehineden biri alan ~aoynan§ung'un 
oldi.igii resmen bildirilmektedir. 

Kitab? Hani Avrupa kiitiibhane- lara mektub ve telgraflanm Berlin pasta bombard1man tayyaresi e 28 Heinkel 
lerini t1ka basa dolduran genclik? merkezlerine I 0 numara altmda gander- avc1 tayyaresi bu muharebeye i§tirak et-

Bunsuz olmaz. meleri bildirilmi§tir. mi§ ve hukumetin 25 avc1 tayyaresi bun-
Bunsuz, yani kiiltiirsiiz; kiiltiir· Bu askerlerin ana ve babalarma, o - Ian harbe tutu~maga icbar etmi§tir. Ge-

siiz, yani kafas1z hi~ bir§ey olmaz: gullannm manevralar esnasmda olum de- rek asilerden gerek hukumet kuvvetlerin-
Ne ilim, ne teknik, ne de spor. recesinde agir yaralar aldiklanna dair den be§er tayyare du~i.i§tur.» 

Her stadyomun yamba§ma bir ---------;_.----~!!"'"" ____ .:__:.:_ __ ...:.,_: _____ _ 
ki.itiibhane a~mak ve ikisini de bir- f •1 d " d d 
birine az~ok yakm bir kalabahkla ransa I e ogru an ogruya miizakereler ha,Iarken 
doldurmak! l§te tam bir terbiyenin [Ba§makaleden devam] 

§artl. gi.iniin birinde herhangi bir dava c;1kar da 
P EY AMI SAF A or ada deli! olarak kullanmz diye yazma

ingiliz saraytnda 
Y eni Kral, an' aneleri 

iade ediyor 

dik. Onun ic;in Turk matbuahnm on dort 
senedenberi bu mesele etrafmda zaman 
zaman kopardtgl feryadlarm hie; olmazsa 
M. Vienet'yu tekzib edecek kadar kuv
vetli bir mevki ve k1ymeti vard1r. 

Biiti.in bir samimiyetle ilave edelim ki 
biz bu ne§riyahmiZa kendi hi.ikumetimiz

Londra 17 (A.A.) - MuhafazaHr· le de miicadele ederek devam edegelmi
lar mehafili, Krahn her sahada babas1 &izdir. Cok sulhsever alan Tiirkiye Cum
tarsfmdan c;izilmi~ alan yolu takib etmek huriyeti hukumeti Ti.irk efkanmn Frans12 

arzusunu izhar etmi§ oldugundan dolay1 dostlugunu k1racak derecede tehyic edil
memnuniyet beyan etmektedirler. Bu mesinden endi§e ediyor ve meselenin iki 
mehafil. Krahn Lord Wigram'I kendisine dost devlet arasmda samimi konu&malar
daimi mi.i§avir yapmasma bi.iyiik bir rna· Ia hallolunabilecegi di.i~uncesinde bulu· 
na ve k1ymet atfetmektedirler. nuyordu. Bu di.i§uncede Tiirkiye Cum

Lord Wigram, Be§inci J0 rj'un husu· huriyeti hi.ikumet; tarafmdan FranSJZ 
si kiitibliginde buiunmu~tur. Nihayet bu dostluguna verilen k1ymete bi.iyuk bir 
mehafil. bundan boyle Krahn yan§ ahu- hisse ayumak laz1mdtr. Bu hususta ken
lannm Be§inci ]orj zamamnda oldugu di hiikumetimizle bizim aram1zdaki ihti
gibi idare edileceginden ve Balmoral ve Hl.f1 ac;1ga vurmakta da art1k bugun beis 
Sandringham •atolarJnin eski mustah • kal t B' · d · "d h , mam1~ tr. IZ an f: mustem akJann 
diminine ka vu•acag~ mdan ve eski kaide· zam I d 1 d · b d , an ann a ve s1ra arm a 1ca e erse 
lerle idare olunacagmdan dolay1 mem· ~iddetle mi.idafaalarmm dostluklan bila-
nuniyet gostermektedirler. k" h f d Is mu a aza e ecegi kanaatinde bulu-

Mislr tahvilatmm ke§idesi nanlardamz. Y oksa giinun birinde i§te 
Kahire 17 (A..A.) - Yiizde ii<; faizli boyle bir M. Vienot ~1karak adama: 

ve ikramiyeli M1s'r Kredi Fonsiye tah- - On dort ydd1r neye sustuydunuz? 
villerinin dlinkii c;ekili§inde: D1yebilir. 

1D03 senesi tahvillerinden 762,857 nu- Kaldt ki bu meselede biz on dort yil-
marah tahvil 50,000, 1911 senesi tahvil- d1r hi~ susmu~ ta degildik. Cumhuriyet 
lerinden 54,979 numarah tahvil 5,000 h"'kA · d b k T u umetm en a& a iirk efkan umumi-
frank ikramiye kazannn~lard1r. yesi on dort y1[d1r butun heyecanile bu 

PARiS BQRSASJ meselenin adtm adtm pe~indeydi. 
Paris 17 (Hususi) - Paris borsasmm F am muhal olarak on dort y1ldtr sus-

buglinkii kapam§ fiatlan §Unlard1r: mu~ olsayd1k bu F ransa ic;in meseleyi 
Londra 105,15, Nevyork 21,39 1/4, ba~ka turlu teliikkiye Lir sebeb mi te~kil 

Berlin 862, Briikscl 362, Madrid -, Ams edebilirdi? Alacakh geni§, insafh ve he
terdam 1169, Roma 112,60, Lizbon 95,45, Sii>bh hareket ederse borclu borcundan 
Cenevre 491 ,87 1/2, bak1r 50 1/4 - 51 kurt I k ]A 1· ) F • u rna m1 az1m ge 1r. ransa ahden 
kalay 236,15, altm 141,05 1/2, glimii~ t k d A k h l ~ s en erun - nta ya ve avalisinin bize 
21 5/16. k ar~1 tam ve kamil muhtariyetini kendi 

imzasile taahhi.id etmi~ degil midir? Hat
ta bu Tiirk bi:ilgesine istiklal alameti ay
n bir bayrak vermegi muvafik gorecek 
kadar? .. 

Meseleyi hi.isnu suretle halletmegi el
bette tercih ettigimiz ic;in bugi.in mazi
nin bu hakikatleri i.izerinde fazla 1srar et· 
mege li.izum gormuyoruz. Y anh~ yoldan 

donmek i~in F ransaya e§siz bir fJTSat ve 
imkan verilmi§ oluyor, ve Milletler Ce
'?iyeti de bilhassa bunu te&vik ediyor: 
Iki dost memleketin kendi aralannda uz
la§malan i~in. 

Biz lskenderun - Antakya ve havalisi
nin Ti..irkiyeye ilhakm1 istemiyoruz. Sa
dece bu Turk bolgesinin muahedelerde 
biiti.in ciddiyetile oyle istihdaf edilmi§ 
oldugu vec;hile kendi mukadderatma sa
hib kihnmasm1 istiyoruz. Fransa ile Tur
kiye bu nazik ve bizim i~in hayati i§i 
-hatta Suriyeyi de fazla §ikiiyetler i~inde 
bogulmaga birakmiyacak- bir hal &ekline 
is a! edebilirler. F ransamn siyasl kiyase -
tile Tiirk dostluguna verdigi k1ymetin de

recesini burada gorecegiz. 
YUNUS NADJ 

Atatiirkiin Ankaraya 
ayak bastlgi giin 

..Atati.irkiin ~nkaraya ayak bashklari 
gun alan 27 kanunuevvel, bu sene de 
An~arada kutlulanacakhr. Ankara Hal
kevi bunun ic;in bir merasl·m program1 
hazirlaml~hr. 

HEM NALINA 
MIHINA 

Saglam mal ~1kartmak 
• • 
1~1n 

~ rt1rma ve Yerli Mah Haftasm
~ da, yerli mallardan bir defa da· 

ha bahsetmek fazla olmaz, sa· 
nmm. Ilk yaz1mda, bundan sonra art:Jk 
milli endi.istrinin her §ubesi ic;in <<;aglam 
ve ucuz>> mal c;1karmanm prensip olmas1 
liiz!m geldigini soylemi§tim. y erli malla
nn saglamhgm1 temin etmenin ilk akla 
gelen c;aresi butun muesseselere bir ala
meti farika, bir marka kabul ettirmek. 
yerli mallara Avrupa damgas1 vurulma· 
s1.~1 .. yasak etmektir. AldigmiZ bir mal 
c;uruk c;Ikarsa, iizerindeki fabrika marka· 
sma bakar bir daha almazsmlz, saglam 
<;J~arsa 0 markay1 ararsm1z. Boyiece 
saglam mal <;Ikaranlar ragbet kazamrken 
c;i.iriik i~ yapanlar da mu§teri bulamaz
lar. Halkm bir markayJ aramasl ana 
r~.g~et .. etmesi, y~hu~ aksine «birak §UDU, 

~uruktur» demes1, mhayet bir ticaret ah
laki da yaratmJYa sebeb olur . .9anayic1-
leri, temiz ve saglam mal c;1karm1ya sev
keder. Halk ta, bu sayede, o kadar bii· 
yiik fedakiirhklarla teessi.is eden milli 
endustrinin kendisine, hie; olmazsa, sag
lam ve emniyete deger mal verdigmi go~ 
rerek yerli malma daha ~ok ragbet eder. 

Y erli mallara A vrupa damgas1 vurul
masJ ise, bi.isbuti.in fena bir§eydir. Cunkii 
mi.i~teriyi iki defa aldatlr. Gerc;i, ecnebi 
mah anyanlara bu c;ifte aldanma, bir 
cezayi seza addolunabilirse de, buna 
hem ticaret ahliik1 bak1mmdan, hem de 
milli endi.istrinin inki~ah itibarile goz 
yummak dogru degildir. Y erli mallanna 
ecnebi firmalann markasm1 vurmak sag 
lam ve temiz it <;Ikanlmasma da miini 
dir. Cunku, bu mallar, dayanmazsa, on 
Ian yapanlara hie; bir zarar gelmez. Za 
rar gelmeyince de, fazla masraf edip 
saglam mal yapm1ya ihtiyac hissedilmez. 

Herhalde, yerli mallann cinsini iyile~ 
tirmek ic;in, butun yerli mah yapan mi.ies 
seselere bir alameti farika kabul ettirmek: 
ve bunu butiin yaphklanna koydurma!C 
gerektir. Bu, ayni zamanda, saglam ve 
temiz i~ <;Ikaranlar ic;in de bir mukafat 
olur. 

" = 

Akdeniz i,inde ingiltere 
ve italya anla~uyorlar 

[Ba~taratt 1 Inc! sahttedel 
ile lngiltereye iltihak edecegini iimid et~ 
tirmektedir. 

M. Edenin iki nutku 
Londra 16 (A.A.) - M. Eden A~ 

vam Kamarasmda bir suale cevab vere~ 
rek demi~tir ki: 
. {<- Habe§istanda lngilterenin temsi-. 

h meselesi bir muddettenberi tetkik edil~ 
~~k!edir: Herhal ve takdirde lngili?: 
hukumeh Habe§istan ilhakm1 hukukan 
tammak fik&de degildir.» 

M. Eden, diger bir suale cevab vere • 
rek demi&tir ki: 

~<-.- Romadaki !ngiliz i§guderi 12/9 
tar!hmde M. Ciano'yu gorerek, verdigim 
tahmata tevfikan, bah Akdenizi statu • 
k~s~nda. h.er tiirlii degi§ikligin !ngiltero 
hukumetmJ c;ok s1k1 bir surette alakadar 
e~e~ek bir mesele te§kil edecegini bildir
mi~hr. 

M. Ciano, 1talyan hiikumetinin ls • 
panya .ihtilalinden ne once, ne de ~onra, 
Akdemz st.a~i.ikosu. hakkmda hic;bir mti• 
za~ereye gm§memi§ ve giri~mege de ni• 
yeh olmadigll~l i&gudere temin etmi§tir. 

Bu husus, Italya Bahriye Nazm tara .. 
fi~~a~ ~ngiliz deniz a.ta§esine teyid edi] .. 
~Igt gtb! Londradaki Italyan btiyiik elc;i· 
51 tarafmdan da muhtelif vesilelerle buna 
benzer teminat verilmi~tir.» 

Londra 17 (Hususi) - Avam Ka .. 
mar~smm bugunkii toplanhsmda bazi 
meb uslar Akdeniz meselesi hakkmda 
!talya ile 1ngiltere arasmda akdi muta• 
savver bulunan anla&ma hakkmda hiiku· 
metten malumat istemi§lerdir. 

Hariciye Nazm M. Eden bu suallero 
cevaben demi§tir ki: 

«- 1ngiliz ve 1talyan hiikumetleri a• 
rasmda bu hususta noktai nazar teatisine 
devam edilmektedir. Ancak §imdilik bu 
mesele hakkmda beyanatta bulunacak 
vaziyette degilim.» 

Ras lmru esir oldu 
Londra 1 7 (Hususi) - Ramadan 

bildirildigine gore, garbi Habe§istanda. 
Gore mmtakasmda te§ekkul eden Habe~ 
hi.ikumetinin ba~mda bulunan Ras !mru 
ilerliyen ltalyan kuvvetlerinin eline esir 
di.i~mii~ti.ir. Garbi Habe§istanda 1talyan· 
lara mukavemet etmekte alan Ras lmru 
ile beraber 800 Habe§linin de e~ir di.i§
ti.igii bildirilmektedir. 
Ras Kassa'nrn oglu kur~una dizildi 

Adis - Ababadan Romaya bildirildi· 
gine gore, Ras Kassa'nm, italyaya de· 
halet ettikten sonra bir halyan karako • 
luna hiicum eden oglu Unando Vessen 
magliibiyete ugram1~ ve kur§una dizile . 
rek idam olunmu tur. 
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~=====================f/ Ulusal Ekonomi veArtbr-
Sari§m gene, soz mas1 kendisine ge - yas1z yi.izile gorunce, ~ok bozulmu4 ol -

Iince: dugunu farkettim. 0, gizliyemedigim bu 
- Benim, i~imde en kuvvetle yer e - intibaimi gozlerimde okudu ve dudakla

den maceram, sizin anlattJklanmzm hep- nndaki tebessiim birdenbire kayb0ldu. 
sind en daha kan~Ikllr. Macera da den- Roz'un Brezilya' daki muvaffakiyet -
mez; ufak, fakat derin, ~ok derin bir go- lerinin hahrasmi te§kil eden, s~uk, tozlu 
niil muammas1.... bir diiziine ~elengin si.isledigi salona gi • 

Sekiz sene kadar evvel yakaland1g1m rip oturdugumuz zaman, ilk sozim:iiz, 
bir zatiirrieden kalkmca, doktorlar, ki§l eski hattralan tazeliyen sozler oldu. 
Pau §ehrinde ge~irmemi tavsiye etmi§ - Pau §ehrinden, kulis arasmdaki geveze
lerdi. Gittim. Bu tedavi §ehirlerinin ne - liklerimizden, veda ziyafetind~n bahset
kadar sikici, kasvetli oldugunu, gittinizse, tik. Roz, sekiz sene evveline aid olan 
bilirsiniz. Otelimin penceresinden, Pirene bu hahralan sualadik<;a. gozle;i aydm • 
daglanm, ak§amlan mercan kirmlZlhgma !&myor, yiiziinde yeni bir hayatm I§Igi 
boyayan gurubun cazib manzarasm1 sey- dalgalamyordu. 

rna Kurumu Ne~riyab 
Ulusal Ekonomi ve Arttmna kuru -

mu, isminin izah ettigi gayesi ugrunda 
c;ok c;ah~an ve muvaffak olan bir ku -
rumdur. 

Elimize gee; en ba§hca ne§riyah c U -
lusal Ekonomi ve Arthrma• adh ayhk 
bir mecmuad1r ki fiah be§ kuru§tur. 

Bu senenin ilk say1smda ba§ta Ba§ -
bakanrrmz !smet Inontiniin nutku ol -
mak tizere bu vesile ile soylenen giizel 
sozler var. Mecmuamn diger sayJlarm
da da Tasarruf Haftasmm biittin mem
leketteki akisleri var. Bu say1lar, ayni 
zamanda, be~ yllhk plamrmz, yurdu -
muzda muhtelif ikbsadi kalkmma hare
ketleri, yeni ac;1lan fabrikalarirniz hak
kmda faydah birc;ok malCunatl ihtiva 
etmektedir. 

izmir Cemiyetinin giydirdigi yavrular / 

( Bu ak$amki program ) 
iSTANBUL: 
12,30 plii.kla Turk musikisl - 12,50 hava

dis - 13,05 plii.kla bafif mi.izik - 13,25 mub
telif plak ne§riya t1 - 18,30 Plakla dans 
musikisi - 19 konferans : Ta.sarruf ve Yerli 
Mal1 Haftas1 miinasebetile, Bayan iffet 
Halim tarafmdan - 19.30 spor miisahabe • 
Ierl: E~re! li\efik tarahndan • 20 Vedia RI· 
za ve arkada§lan tarafmdan Tiirk muslki· 
si ve balk §arkilan - 20,30 Cerna! Kamil ve 
arkad~lan tarafmdan Turk musikisl ve 
balk ~ark1lan - 21 (Saat ayan) • orkestra: 
1 - Weber: (Jubel) uvertiir. 2 - Llnke: 
(Vals sarbo§lugu) vals. 3 - Massenet: (Al· 
sas sabneleri sivltlru!en Ihlamurlar altm· 
da). 4 - Rubinstein: (Bayader). 5 - Le
bar: (Gii! ve r;ocukJ. 6 - Lehar: (Alsasll 
delikanl!) - 22 aj ans ve borsa baberlerl ve 
ertesi giiniin program1 • 22,30 plakla solo
Jar - 23 son. 

ViYANA: 
18,10 r;ocuklarm zamam - 18,35 muslkl -

19,10 spar, :;eyahat, konu~ma - 20,05 saat, 
haberler, hava, program haberlerl - 20 20 
La.y!pzigdan naklen opera yaymi - 23,05 
eglenceli konser _ 24,35 baberler. · 

BERLIN: 

retmekten ba§ka eglence vas1tam yoktu. Dogrusunu soylemek laz1m gelirse, 
Fen a hal de sibhyordum. Hele, veremli ben de, bir daha avdet etmesi ihtimali 
cigerlerini tedavi ile me§gul bir siirii in - kalm1yan o gi.inlerin hayalile teessiire 
sanm ortasmda ge<;en yemek saatleri, bii- kapdmaga ba§hyordum. Rozu11 eli elim
tiin giini.imii karartmaga kafi geliyordu. deydi. Sekiz sene evvelki Rozun kar§I -
T edavi i~in geldigim bu yerde, mel an - smda gosteremedigim cesareti, §imdiki 
koliye ugramamak ic;in c;are ararken, ti- §antozun kar§Ismda gostermege birden • 
yatroyu buldum ve her gece oraya de - hire nastl karar verdim bilemiyorum. 
varna ba§ladim. F akat, igildim, s1k1 siki tuttugum bu eli, 

Kurumun c;ok degerli diger bir ne§
riyatmdan, cMarmara Giinii. nden ge
ne burada bahsetmi§ ve ayni seriden 
olmak tizere daha evvelce c;1kan cEge ~-===-=~-=,....==~~===========~--==~==~ 
Giinti~ nii karilerimize tamtmJ§bk. Bu Kahveci ~1ragm1 yaraladi T AKSiMDE 

18,05 gramofon - 18,35 tiyatro tarlhl slh· 
bi nasihatler - 19,05 musikl - 20 20 n{usl ., 
klli konu§ma - 20,50 gi.ini.in aki~lerl, ha • 
berler - 21,15 eglencell konser - i:nsan vii -
cudiinde musiklll blr seyabat - 23,05 hava, 
baber!er, spar - 23,30 gramo!onla dans ha
valan - 23,35 edebi ve senfon!k yaym. 

Bu tiyatroda Roz isminde bir kiic;iik miitehassir bir a§Ik meftuniyetile optiim. 
operet artisti vard1. Cok serbest tavula • Roz beni yava§<;a itti, elini elimden 
rma ragmen namuslu bir k1z oldugu soy- ~ekti ve ad eta korkutan meyus bir sesle: 
leniyordu. Mavi gozlii, san§m, c;elimsiz - Dinleyin, dedi, tesadiif, bizi tek
fakat c;ok §irin, c;ok cana yakm bir k1z - rar kar§tla§hrdigt ic;in, sizi bir Jefa daha 
cagtzd1. Edindigim bir iki ahbab vas1ta- gormek istedim. Fa kat bu son olacakllr. 
sile kuliste bu kiic;iik §antozle ilk tam§h· .?imdi size, hem canmiZI s1kacak, hem 
gtm gece, onun benden ho§landigmi gor- ho§unuza gidecek bir §ey anlatacagtm. 
di.im. Aram1zda ufak bir flort ba§ladi. Onu i§itince, bunun son gori.i§memiz ol -
F akat, Roz, c;ok ho§uma gitmekle hera- masm1 siz de muvahk bulacaksmiz ... 
ber, ben kulis arasmda onunla zararsiz Siz, hayallmda sevdigim yegane erkek • 
bir iki ~apkmca soz teatisinden ileri ge<;- siniz... Evet yegane erkek. Size ilk te
miyordum. Bunda, belki de, Rozun, bir sadi.if ettigim zaman ben saf b;r bzd1m. 
dakika pe~inden aynlmiyan teyzesinin Sizi gori.ir gormez sevdim. Eir kelime 
dahli vard!. soylemi§ olsaydtmz, sizin kollannlZin a-

Tiyatro mevsimi bitmek iizereydi. rasma atdmakta tereddiid etmcldim ve 
Roz, oradan Marsilyaya gidecekti. Ha- bu benim i<;in umulmaz bir saadet ola -
reketinden bir ak§am evvel, onun §erefi- caktt. Siz bunu anlamadmiz ve beni iste
ne bir ak§am yemegi tertib edildi. Y e - mediniz. Hatta, ben, bu hareketinizi, 
mekte ben de vardlffi. Roz, bu elli ki~i- diiriistliigiiniize, namuskarhgmmi ham -
lik sofranm ortasmda bir yer i§gal edi • lettim ve size kar§I duydugum sevgi da
yordu. Beni de yamndaki iskemleye 0 • ha fazlala§tl. Pau'daki veda ziyafetinde 
turttu. <;ok ne§'eli, ~ok giiriiltiilii gec;en bana bir yapma c;ic;ek verdinizd;, hattr -
yemek esnasmda, Roz gozlerini bend en hyor musunuz? !§te o yapma <;i<;ek, bu 
ayum1yor, aradamada, masamn altmdan a§km hatirasi olarak hala bende sakh 

elimi sikiyordu. Y emekten sonra ~am • duruyor. 
panyalar ic;ildi; Roz, giizel sesile bir §ar- Sekiz sene evvel tamdigmiz gene klZin 
k1 soyJedi ve yerine oturdugu zaman, a!- bugiin ne hale geldigini i§te goriiyorsu • 
ki§ ~akutilarmdan bilistifade kulagima nuz. T eyzem, o alc;ak mahluk, beni sat
igildi: t1. Siz beni istemediginiz, a§kum muka -

- Y arm gidiyorum, dedi, birbirimizi beleye lay1k gormediginiz ic;in, hay at ar
belki bir daha goremiyecegiz. Bana, siz- tik nazanmda biiti.in degerini kaybetmi§ti. 
den hatira kalacak bir§ey verir misiniz? T eyzemin al~ak~a teklifini reddedecek 

Derhal kravatimda takih duran plr - kuvveti bile bulamadim ve Marsilyah 
hnta igneyi <;Ikardim, kendisine uzaltun. tiiccardan ba§liyarak, maymun surath 

Brezilyaliiann, Meksikahlarm metresi 
- Hayu, dedi, onu istemem. Miicev

\erata aid bir§ey olmasm. Mesela, §U ta- oldum. Daha ya§Im yirmi ycdi, fakat 
oagm kenanndaki yapma c;ic;cgi verin. gonliim c;ok ihtiyarladt. Ah, o zaman siz 

Ben, hayretle yiiziine baktlm. 0, iliive beni anlami§ olsaydmiz, bunlarm hi~ bi-
etti: risi olmiyacaktJ. Bir gene kiZI ba§tan ~~

karmamak, diiriist hareket etmi§ olmak 
- Y apma c;ic;ek solmaz, daha iyi. i~in a~k1ma m abele etmeyi§iniz bugiin-
!stedigi ~ic;egi kendisine verdim. T e • 

§ekkiir etti. Gogsiine ili§tirdi ve teyzesile 
ki.i felaketime sebeb oldu. Eger sizden 
mukabele gorseydim hayahm bamba§ka 

beraber t;Ikip gittiler. olacakh ... Ama, her §eye ragmen siz, 
Aradan seneler ge<;ti. Ce<;en k15,, bir benim en tath, en kiymetli bir hallram o

pazar gi.inii ak~am1, akrabadan binnin larak kalacaksm1z... Fa kat birbirimizi 
evinde yemek yemi§, doniiyordum. Bir bir daha gormiyelim. <;iinki.i, 0 hahra • 
tiyatronun oniinden ge~erken, kapmm ya ihanet etmek istemem. Sizi unutm1ya
oniindeki afi§te, goziime Matmazel Roz cag1ma emin olabilirsiniz. Haf1zamda e
ismi ili§ti. Hemen bir bilet ahp girdim. bediyen ya§Iyacak olan hayaliniz, yiizii-
1~eride yiiz seyirci ya var, ya yoktu. Ben, niizii gormek ihtiyacm1 bana duyurmu -
en on madaki koltuklardan birine yer - yor. Size kar§l hala duydugum a§kl an -
le§tigim mada, sahnede, <;inli k:yafe • d1ran §U solmu§, fakat ebedi yapma ~i • 
tin de iki palyac;o bir tak1m maskarahk c;ck ve hayaliniz ... hte artJk bt.inlarla ya-
lar yapmakla me§guldiiler. §Iyorum ... 

Birdenbire Roz sahneye <;Ikh. SJrtm - Roz hakhydi. Hie; bir§ey soylemeden 
da, kJrmizl renkte ejder resimlenle si.is- kalkt1m, iri ya§larla Jslanan gozlerine bir 
lii san bir rob, sa<;lannda gayet iri fir!<cte- buse kondurdum ve ~ekildim. 
ler vardt. Boyah ka§lannm ucu <;mli Ve ... bu maceranm boyle bittigi ha
ka§I gibi kalkikh. F akat, yiizii zamanla kikaten daha iyi oldu. y a o, ya ben bi
degi§mi§ gibiydi. Cehresinin hatlannda raz zaf gostermi§ olsayd1k, bugiin Roz
bir yumu§aklik, viicudiinde hafif bir del- dan bu lisanla bahsedemiyecektim ve om
gunluk vard1. Sekiz sene evvelki Roz. gi- riim oldukc;a unutamtyacagim bu hazin 
bi az gi.izel, fa kat o zamankinden ~ok goni.il macerasm1 tamm1yacakhm ... 
daha cazibeliydi. (,;eviren: 

vesile ile bu serinin devam1m temenni 
ve bu btiytik himmeti kurumdan bek -
ledigimiiz ilave edelim. 

Ekonomi terbiyesinin en once c;ocuk
lara verilmesi ltizumunu hakkile tak -
dir eden kurum bu sene bir de <;ocuk 
Piyesleri serisi bashrmJ§br. Evvelce ise 
bu mevzuda yalmz Akagtindiiziin ba -
z1 ktic;tik yaz1lan vard1. 

Birinci piyes Mualla Senai ve Milnir 
Hayrinin yazd1g1 cKtic;tik Paralar• adh 
bir perdelik bir eserdir. G~en sene 
Ankara Halkevinde oynanml§ ve rag
bet gormil§til. Killttir Bakanhgmm cilk 
okullann btiyiik ve orta derece okulla
rm ilk s1mflannda oynablmak tizere. 
begendigi bu eseri bu sene yurdumu -
zun birc;ok k6§esinde oynamak kabil 
olacak ve bu suretle Tasarruf Haftasl
nm kiic;tikler muhitinde de manas1 da
ha iyi anla§llacak ve ragbeti artacakbr 
ki; bu, maksada yakla§ma yolunda a -
tllmi§ btiytik bir ad1m olacakbr. 

!kinci pi yes c Yeni Agustosbi:icekler-ile 
Karmcalar• adh Miinir Hayrinin bir 
perde dart tabloluk bir eseridir. 

tJr;tincti piyes cHaftamiZl Oynuyo -
ruz• adh gene Mtinir Hayrinin bir per
delik bir eseridir. 

Bu tic; piyesten ilki, gencleri btiytik 
davalara alakadar etmek ic;in yazllmi§, 
biiytik ekonomi meselelerini onlarm 
gozleri online sermek gayesile haz1rlan• 
IDl§hr. 

!kincisi sevimli bir hayal alemi ic;in
de tasarruf terbiyesi vermek gayesile 
tertib edilmi§tir. 

tJ c;iinctisii de <;<>cuk gozlii.gti ile Yer li 
Mallar Haftas1 hadiselerinin gortilti§il 
incelenirken bir taraftan da ~ocuklara 
bilhassa etraflarmda bulunan kullan -
d1klan e§yaya kar§l borclarm1 hatulat
mak gayesi giidtilmil§ c;ok §en bir eser
dir. 

Bilmem kurumun faaliyetini, gayre
tini ve tabiatile muvaffakiyetini gas -
termek ic;in bir kelime daha ilaveye lti
zum var m1? 

( YENi ESERLER ' ~::--:--~~--.) 
Lokman Hekim: 

Maruf dahiliye mtitehasslsimlZ Dr. 
Hafiz Cemal, Lokmanhekimin ~1kar -
makta oldugu bu mecmuarun 6 nc1 sa
yisi gene c;ok giizel miindericatla inti
§ar etmi§tir. Bu ntishada doktorun ken
disinden ba§ka Dr. Haydar ibrahim Ay
dar, profesor Dr. Mahir Tokay, profe
sor Dr. Atlf ~akir, Dr. Cevad Tahsin 
Tin, Dr. Ahmed As1m Onur, Dr. M. ih
san Ali ve Cevad Nurinin de c;ok isti -
fadeli yaz1lan vard1r. 

Doktor Hafiz Cemal, ~eker Bayrami
na ve Tasarruf Haftasma da rashyan 
bu ntishanm ba§mda, arasma mizah ta 
kan§brd1g1 bir tebrik yazrni§tlr. Kari -
lerine teselli §ifasmdan da hisselendir -
mek istiyen bu yaz1da ezctimle §5yle 
demektedir: 

0 sahneye <;Ikar c;1kmaz gozlerimiz HAMDI VAROGLU 
kar§Ila§Iverdi. Roz beni tamd1, fakat 
agzmdan <;Ikan hayret nidasm1 zaptet -
mege muvaffak oldu ve ancak benim 
hissettigim bir cebri nefisle §arklSlm ta -
mamlad1. Perde kapand1ktan sonra, onu 
gormek i~in locasma gittim. Kap1dan gi
rince, beni, <;ocuk gibi sevinerek kar§I -

cBayrammiz mubarek ve kutlu ol -
'!"'!""~~=~~==~===~--~- sun! dmriintiz uzun ve mutlu olsun! 

lad1: 
- Siz burada ha? Ne tesadi.ifl Hem 

hi<; degi§memi§siniz. Ben Brezilyadan 
geliyorum. Orada operakomik §ark1lan 
soyledim. Be§ sene Brezilyada kald:m ... 
Cok degi§mi§ miyim? 

- Eskisinden <;ok daha giizelsini'>:. 
Muhaveremiz burada kald1. Percle a

rasi bitmi§, artistlerin ikinci perde ic;in 
sahneye c;Ikmalan zamam gelmi§ti. Roz, 
beni ertesi giin ic;in evine ~tagJrdi ve elimi 
kuvvetle <;Ikarak: 

- Mutlaka beklerim, dedi. Size soy
liyecek c;ok §eylerim var. 

hte, hikayemin muamma dedigim kw 
m1 burada ba§hyor. 

Ertesi gi.in onun dedigi saatte, tiy a lro· 
ya yakm bir sokaktaki evine gittim. Roz, 
bana kaptyi bizzat a<;II. Onu, b.r§·mda, 
mavi penivan, dagm1k san sac;larJ ve bo-

Halk Opereti 
Adana felaketzecleleri 
menfaatine biiyiik bir 

musamere verecek 
Taksimdeki Maksim varyete tiyatro

sunda temsillerine devam eden (Halk 
Opereti) her zaman oldugu gibi bay • 
ram giinleri de cidden biiytik bir rag
bete mazhar olmu§, mtitemadiyen al -
ki§lanrni§tlr. 

Repertuarmda yerli, ecnebi bir ~ok 
yeni ve birbirinden giizel eserler bu -
lunan Halk Opereti umumi arzu ve ta
leb tizerine 6niimtizdeki pazartesiye ka
dar Enailer operetini oynamakta de • 
vam edecek ve pazartesi ak§arni Adana 
felaketzedeleri menfaatine verecegi bti· 
yiik bir mtisamere ile programm1 de • 
gi§tirerek aylardanberi hazirlad1g1 
(Eski hamam eski tas) operetine ba§ -
hyacakhr. 

Tayyare piyangosunun her ke§idesin
de, ve bahusus y1lba§I c;eki§inde en bti
ytik ve orta ikramiyelerin ( evvela can, 
sonra canan!) fehvas1 hilafma olarak, 
evveHl. size, sonra da bana vurmas1 
Cenab1 Allahtan niyaz olunsun! 

Her i§iniz muvaffakiyetli ve ulu ol
sun! 

<;antalanmz Cumhuriyet evrak1 nak
tiyelerile dolu olsun! Bankalardan ala
cagmiz ciizdanlar, kumbaralar Cumhu
riyetin gtimti§ paralarile dolsun! 

K1zllaya, Hilaliahrnere, Himayeiet -
fal cemiyeti denilen <;ocuk Esirgeme 
Kurumuna, Tayyare ve Veremle Mii -
cadele cemiyetlerine aid defterlerde a
zahgmiz ve iane paralanmz bulunmu§ 
olsun! 

Ruhun g1das1 ve sinirlilerin en bii -
yiik ilac1 olan teselli ve kuvvetli rna -
neviyata ilave edeceginiz alaturka ve 
alafranga mtizikle beraber operetli, ga
zelli, §arklli, sazh, kemanh ve udlu ol
sun! 

Cebleriniz, kasalanmz c;H c;il altm -
larla lebaleb, dolmu§ bulunsun!• Lok · 
man Hekimi karilerimize tavsiye e-
deriz. 

Karagtimrtikte Sarma§Ik caddesin -
deki Hayrinin kahvesinde Ku§g6z Ni -
yazi admda birisi oturup rak1 ic;mege 
ve mti~terileri rahats1z etmege ba~la -
m1~br. Bunun iizerine Niyazi kahveden 
c;Ikanlml§hr. Bundan mugber olan Ni
yazi kahveci Hayrinin yamnda c;1rak -
hk eden Bekiri b1c;akla 6ltim derece -
sinde yaralami§hr. Suc;lu yakalanarak 
tahkikata ba§lanmi§tJ.r. 

Tiyatrosunda 

HALK 
OPERETI 

BU AK~AM 
saat 21 de 

Zozo Dalmas 
ve T omakosla 
ENAYtLER 
son giinleri 

Bugiinden itibaren A S R t S i N E M A D A 
2 biiyiik filim - 2 hakiki zafer 

istanbul halkmm sevimli artistleri Rakibsiz artist 
PAULA WESSEL Y ve LiONEL A TWiLL 

W1LL Y FORST • • • • • • • 
Bir A\ik Boyle Bitti IKI YUZLU KA TIL 

filminde ~ark1 soyliiyorlar ve Macera ve sergiize,t filimle-
dans edivorlar rinin en kuvvetlisi 

r- 24 kanunuevvel Noel ve 31 kanunuevvel Y Ilha,I geceleri -~~~~· 
REVEYONLARI 

i~in haz1rlan1n1z ve 

M A K S i M ve G A R D E N 
dansing lokantalarmda sofralarmiZI temin ediniz. Her iki dansing 
ayni idare altmdad1r. Ayni eglenceler, ayni yemekler, goriilmemif 

numaralar, kotiyonlar, k1ymetli hediyeler, biiyiik ~i!rek 
muharebeleri, konfeti ve serpantiler .. , 

r 

Huausi taam fiatlan: 

MAKSIM'de 400, GARDEN'de 500 kurut 
Kayid muamelesine bugiinden ba,Ianmitllr. 

Gokleri parahyan tayyareler - Dalgalan yaran dritnotlar ... 
Kaynak ve ~1lgmhk dolu genclik ... 

DONANMA GELiYOR 
Memleket ... ~eref ... Bayrak, ... Vazife hissini biitiin 

RUBY 
Bugiin 

goniillere 8fihyan biiyiik bir faheser. 
KEELER • DiCK POWEL • LEWiS STONE 
S A K A R Y A ( Eski Elhamra ) sinemastnda 

Uaveten: 1 - Biiyiik Millet Meclisinin a~1lma toreni ve Ulu 
Onder Atatiirkiin irad buyurduklan son nutuk. 2 - Ankarada 

Cumhuriyet bayrammda yaprlan muazzam resmige!;id. 

.. 

BUDAPE~i\TE: 
18,05 konu~ma - 18,35 plyano ve keman -

19.05 spar, konferans - 19,35 konser - 20,35 
opera binasmdan nakll • 23,4:1 c;ingene or
kestrasJ - 24,05 ingilizce haberler - 24 10 
dans plaklan - 110 baberler. ' 

BUKRE§: ' 
18,05 orkestra - 19,05 saat, hava, baber• 

ler - 19,15 orkestra konserl, konferans • 
20,15 musikl - 20,40 kltablar ve mecmua -
lara dalr - 20,45 gramofon, konferans -
21,15 Berlinden naklen opera yaym1 - 23,05 
gece konserl • 23,50 fransJZCa ve almanca. 
baberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
21 ,15 saat, haberler, hava. iktJsadi ha -

berler - 21,35 dans orkestra.s1 - 22,05 ~an ve 
orkestra konserl - 23,05 plyes - 23 ,45 §an 
konseri - 23,55 orkestra konserl • 24 05 saat 
baberler, bava, spor. konu~ma - 24;30 dan~ 
orkestras1 - 1,35 baberler ve 'Salre • 1,45 kl· 
raat. 

PARIS [T. T. P.J: 
19,05 orkestra konseri - 19,35 konu~ma -

20,05 konser • 20,35 havadis • 20,45 konse
rln devam1 - 21,43 orkestra konseri • 22,05 
musikl konu§masJ - 22,35 Strasburgdan 
nakll - 24,35 haberler, hava. 

ROMA: 
20,25 yabanci dlllerde haberler - 21,10 

saat, haberler hava • 21,35 fa§lzm haber .. 
Jeri - 21,45 plyes: Blr fincan r;ay - 22,20 ,a.
yipzigden naklen opera ya.YJ.m - 23,15 dans 
muslklsl, istlrabat esnasmda haberler # 

NOBETCiECZANELER 
Bu gece nobetgl olan eczaneler ~unlat • 

d.Ir: 
istanbul cihetlndekiler: 
Aksarayda (Ziya Nurl). Alemdarda (Ell

ref Ne§et), Bakirkoyde (MerkezJ. Beyaz1d· 
da (HaydarJ, Em!noniinde (Hiisnii Hay • 
dar). Fenerde (ArlfJ, Karagiimriikte (A • 
rif), Kiio;iikpazarda <Hikmet Cern!!), Sa • 
matya Kocamustafapa~ada (Rldvan), 1;\eh
remininde (Nazim), §ehzadeba§Inda (A .. 
saf). 
Beyo~lu cihetlndekiler: 
Gala tad a (Mustafa Nail). (Yeniyol), Has.. 

kiiyde (Bar but), Kas1mpa§ada (VasJf) 1 

Merkez nahiyede (Galata.saray). (Matko -
v!c;J. li\i~l!de (As1mJ, Taksimde (Kiikr;iyan) 1 

(Zafiropulos), (Ertugrul). 
Uskiidar. Kad1koy ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada (MerkezJ, Heybelide (Yu • 

suf), Kad1koy Pazaryolunrla (MerkezJ, Me
dada (Faik iskenderl, Uskiidar Ahme<liye
rte (AbmediyeJ. 

Pr. ZATi SUNGUR r .... SON 2 GUN 
25 ARANYOSSY RAJKO BOYOK VEDA PROGRAMI 

Coma, cumartesi, pazar matine ve suvare 

FiATLARDA MOHiM TENZiLAT 
Ramazanda gosterdigi numaralarm en miihimlerini takdim eyli
yecek ve miitterilere iicretsiz hediyeler takdim ederek bazr srrlarm1 

iF~A EDECEKTiR. 
Localar: 150, 200, balkon birinci 40, talebeye 25, mevki 30, 

talebeye 20, diihuliye umumi 20 kuruf. 
Saym ve sevgili mufterilerimizin arzularm1 yerine getirdigine 

kani olan miiessesemiz bu f1rsah ka~Irmamalarrm 
kendilerine tavsiye eder. 

Ferah Sinema 

<;OCUK <;iNGENE 
ORKESTRASI 

Valn1z VARIN ve OBURGU' 
TEPEBA$1 GARDEN'de 

son konserlerini veriyorlar 

Bir kere daha goriip alkifla
mak frrsalln1 ka!;Irmaymiz. 

Uzak yerlerde oturanlar: Saat 
17 de tekmil numaralarla 

birlikte MA TINE 

Fiatlarda zam yoktur. 

Halk1m1z1n sevgilisi 
MARTHA EGGERT H 'in 

Parisli e$8i1i6Z MELEK Sinemasmda 

muvaftakiyetlerle devam 
edivor 

I Bugiine kadar yap1lan Tiirk~e Sozlii ve ~arkth filimlerin seyirci rekorunu ktran tilm : 

COide Bir TUrk Genci 
• 

Eglence - Ne,' e - Kahramanbk • A,k, serguzet ve NEFiS TURK MUSiKiSi 

i P E K sinemastnda harikah bir muvaffakiyetle gosteriliyor. 

Bugiin TiiRK ~inemas1nda: JAMES CAGNEY ve PAf OBRtt:N'in ... 

en giizel filmi i $ T E B A H R i Y E L i L E R I 
._ _________ ( Franstzca ) Biiyiik muvattakiyetle devam ediyor. 
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18 Birincikanun 1936 
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• • 
Anadoluyu gormemif genc1 

·milli tarihini okumam1~ demektir 
Yazan : Mimar Sedat ~etintat 

-1-

'· 

Diyarbekir kalesinde Yedikarde!}ler biircii 
'k ozle goriiliir ve elle tutulur denilen 

Gec;en k1~ Diyarbekire, bir tetkl se· g b d t b .. etrni• bulur 
h . H . .. . d b' "z mertc e e e aruz ~ · Ya an c;JkrnJ~h. ar1ta uzerm e ~~ ~0 ~ . d 1. 1 tren 

gezdird' 1 .. t'' d k"lf' tarih1m1ze Daglan dehp e 1 su an a~an 
sahne i' yob' uskunk e ~l'uTiirk ~ehir· yollarile saltanatm bir aybk yolunu cum· 

o mu§ m;o 1yme 1 . I b' .. · d'rdigini ve 
leri dizili idi.. Ben bun! an atlaylp gec;e· huriyetm nasJ Jr. gune m I d , h • 

d. h · · · · · .. " k 1- retle bu gem• yurdumuz a cum u Inez 1m, er bmsmde 1k1~er uc;er gun a §U su • 1 ~ ··. 
:rnak ve buralardaki Tiirk medeniyet e· riyetin yarattlgJ s~yahat kolayhJgmbJ !go. 

I · k b d .. "k ve mmnet duyar, ara e er ser en iizerinde tetkikler yapma en e, rur, ~u ran d 1 
oniine geriJemez bir arzu oJdu. de, JSSIZ bucakJ~rda ~ayku§ ~a aj arrl 

Ankar~dan aynldlktan sonra Kayse· fabrika diidiiklenle hogan v~ . ur~ ar .. a 
'd b · · · h t· · et hayat ve reha venc1 sma1 mu· n en a§hyarak, g1d1§, geh§te, tren a cem1y e , h . 

b iizerinde bulunan Nigde, UlukJ~Ia, A· esseseler, f~?nkalar, kuran . cum unyete 
dana, Elaziz, Harput, Malatya, daha minnet ve §ukram kuvvetlen~r. . . 
sonra Konya, Karaman, Eregli, Kiitah· Cumhuriyetin biiyiik ~~h1rl~rde~J tes~
Ya §ehir ve kasabalarmdaki eski Tiirk sat1 her nedense insana b1r gosten~ biT 
kalelerini ve yeti§ebildigim kadar biitiin fantezi gibi geliyor, fa~a.t b~ !SSIZ bu • 
liirk abidelerini hirer hirer gozden ge • caklardaki tesisa tm samimiyett kar§ISm?a 
~~rdirn, gezdigim bu yerlerde bilgi ve a· minnettarbk hislerimle e<ok defa gozlenm 
lakalanndan istifade ettigim baz1 k1y • ya§arml§llr. 
fetli §ahsiyetlerin de refakat ve yard1m· Cumhuriyet kiiltiiriiniin feyizli kudre-
anna rnazhar oldum. tini en samimi c;ehresile gormek istiyen· 
.. ~u siitunlara s1gd1rmaga ugra§acagl~ Jer mutlaka Anadolunun ic;erilerine dal· 

~oru§birn ancak bir turist gorii§ii olabJ. m:hd1rlar. Oralarda kurulan iktJSadi ve 
hr. Yoksa gordiiklerim arasmda, oyle e· medenl miiesseselerin kucagma Sigman 
serl~r vard1r ki her birisini ilml bir tahlili koylii gencligi; on y1l evvel ba~mdan ye· 
tet~1ke lca)k1~sak ayn ayn cildler ~cude menili fesini attp &apka giymi~ken bugiin 
gehrrnek laztmdJT. Bu biiyiik i I e $U de ayajhmn tiiylii oki.iz derisinden yaph· 
kii~iik fmatta bence miimkiin olmadigl g• c;angml c; 1kararak iskarpin giymege 
i"in bu abidelerin tarihimizin derinlikle- ba~lamt~hr. 
rine dalan varhklan kar§Jsmdaki heye • Anadoluda koyli.i pis ve dumanh kah
canh inhbalan not halinde de olsa ne~- ve izbelerine veda ederek halkevlerinin 
retmeyi hie; yoktan faydah buldum. . nurlu ve 1~ 1k]J salonlannda radyo, miizik 

1stanbul ~ehri, milli tarihimizin b~r dinlemegi ogrenmi~ler ve temsiller sey • 
tek, parlak sahifesi gibi kahyor. Bu tan· retmekten zevkalmaga ba~lami~lardu. 
hin enginliklerini insan Anadoluda .. bu· Yurdunu ve milletini tammak ve bil -
lur; Anadolu ~ehirleri ba~tanba,a T ur • mek istiyen bi.iyi.ik ~ehirlerin miinevver 
kiin yuca tarihini ya~atmaktadlr, . on~? gencligi buralanm muhakkak gormelidir. 
a.skerlikte, ticarette, san' atta ve salr bu: Bu itibarlad1r ki her~eyden evvel yur
tiin sosyal hususatta sahib oldugu fltn dumuzda dahill turizm te~kilatma ehem· 
kabiliyetinin yiiceligini oz bagnnda ya~a- miyet vermek mecburiyeti va:~1r: Y1lhk 
tan bir iilke halindedir. . . T" k mezuniyet alan memurlar, tahhm zevkle 

Anadolu ~ehirlerini gormeml~ bJr u~ ve faydah bir ~ekilde ge«irmek istiyen 
Benci milli tarihini okumanu~ demektn, mektebliler muhakkak yurdumuzun ic;le
bu ~ehirleri gormemi~. gezmemi~ ve tet· rine dogru hirer seyahat yapmah ve bu 
kikler yapmam1~ gencligin, kitablarda o- mukaddes diyarlan gormelidirler, o vakit 
kudugu yurd bilgisi hayal! kalmaktan benim ~u satlrlardaki gorii,lerimin ~~
kurtulamaz. . . saltgml ve kalemimin acizligini de teshm 

Anadoluyu dola~an, ve gordiikl.enm :leceklerdir .. 
hasit bir muhakeme ile de olsa tahhl ve 
rnukayese edebilen, ~oyle boyle . okumu~ 
bir yurdda~ ta olsa saltanat devnle cum
hurivet devri arasmdaki mmtaka farkm1 

Dr. Ali ~iikrii kaza ge~irdi 
Evvelki giin ~ehzadeba§mda bir tram· 

Vay bir otomobile c;arparak parc;al~ml~, 
Ve c;ocuk doktoru Ali Siikri.iniin ref•kasl 

ba§mdan yaralanm~~tlr. .. .. le 
Y aphg1m1z tahk1kata gore kaza WV . 

cereyan etmi§tir: <;ocuk doktoru Ah 
~iikrii, refikasile birlikte bir tamd!klann.a 
gitrnek iizere Cagaloglundan §ofor Sa·· 
din idaresindeki 2211 numarah otomo 
bile binmi~lerdir. Otomobil Veznwb l 
den gec;erken onde giden 2001 ?~ma•:a I 
otomobilin yolunu, bir ath kesml§hT. ~t
taki ~ocuk acemi oldugundan otomvb1l:n 
oniinden kac;amaml~hr. Bu hal kar~ISJ!'!da 
200 I numarah otomobilin ~ofori.i fren 
Yaparak durmu§ ve muhakkak bir kaL~
nm oniine gec;mi~tir. Ondeki oto~:·bJI 
durunca doktoru hamil bulunan taks1 de 
durmaga mecbur olmu§tur. Bu s1rada ar
ka taraftan gelmekte olan 4 numarah 
trarnvay, frenleri tutmad1gmdan dura -
mam1~ ve olanca h1zile ~ofor Saidin ot.)
mobiline c;arpm1~hr. Otomobilin arka ta
ra£! parc;alanm1~, doktor Ali ~iikriiy~ b:i 
Yiik bir tesadiif eseri olarak bir~ey o!ma 
Tnl§, yalmz refikas1 ba~mdan hafif sutct· 
te yaralanrnJ§tlr. 

Doktora ve refikasma gec;mi§ olsun 
deriz. 

Yurddat! 
Bir §ey ahrken sor: Yerli mi? Yerli 

malt satm1yan senden de~ildir. 

' Ulusaz Ekonomt ve Arttzrma kurumu 

Mlmar 
SED AD CETINT A$ -----

lki yangm batlangici 
Tophanede Kasablar sokag•.~da. Ha -

sanm idaresindeki tiitiincii dukkamnm 
tczgahmm altmda bulunan mangaldan 
ate~ StfYramak surctile yangm <;1km1.~ -
sa da etra!tan gorenler tarafmdan son-
dliriilmi.i§tiir. 

Bahkpazannda Peyni~ci soka.?m~a 10 
numarah piyazc1 !brah1min dukk~.n~?
dan yangm fYikmt~sa da etraftan gorul
mii~ ve derhal sondi.iriilmil~tiir. Dilk -
kanm sigortah olup olmad1~1 aral!tml
maktadlr. -···-Kaympederle damad kavga 

ederken 
Kas1mpa~ada oturan Rece~, ka~~n .~ 

pederi $iikrii ile k.~vga .. ~:mJ§, :;>ukr.u 
damadl Recebi vucudunun muhtehf 
yerlerinden yaralaml§br. Bu esnada 

k'ayl goren ayni mahallede oturan 
va k · · l a Nuri de bunlan ayJrma ll;m ara arm 
rtirml§, fakat ~iikriiniin sallad1g1 b1c;ak 
Nuriye isabet .rtmi§tir. Su~lular yaka -
lanmi~br. _ -· . Gazi Antebin kurtulu§ torem 

Her sene oldugu gibi bu se.ne de, §Ch
. . d huluan Gazi Antebhler on be-nmJz e . . b . . 
inci lldoniimlermi aym. yJrml e~mct 

§ y "nii saat 14 30 da Istanbul Hal -cuma gu ' 
kevinde kutluhyacaklardir. . 

Kutlulamadan sonra Park.ote~de blr 
. feti' verilecek, bu ves1le 1le An· t;ay z1ya · k 

teb milli oyunlan oynanacak ve blr ~o 
eglenceler yap!lacakbr. .. 

G i Antebli gencler mutlu gunle • 
az k' . 

rinde misafirlerlne iyi bir v~ Jt g~rr • 
mek i~in §imdiden biiyiik blr gayretle 
ctah§maktadlr lar. 

Mezardan 

CUMHURiYET 

d.. .. ' onus. 
' << an klzlarl>) le evlenen Krallar! 

arih bunlann bir ~ok 
mi alile doludur 

Ondordiincii Louis bu fekilde iki a,k maceras1 
ge~irdi, niha yet 

Maintenon'la 
ikinci sevgilisi Markiz 

gizlice evlendi 

Seddi <;in 
skilerin Seddi Y e' cue veya 
Seddi iskender dedikleri <;in 
duvarlanm bilmiyen yoktur. 

Adana (Hususi muhabirimizden) -
~u resimde gordiigiini.iz bz ~ocugu 11 
ya§mda bir ilkmekteb talebesidir ve adt 
Raziyedir. Seylab gecesi 13 ya§mdaki 
ablas1 Sabihe ile birlikte evlerinde uyur· 
larken sulann hiicumile evleri y1k1hyor. 
Ablas1 Sabiha, enkaz altmda kahp olii
yor. Bu c;ocuk ta bir tesadiif eseri olarak 
enkaz arasmda iki salmanm te§kil ettigi 
bir bo§lukta kahp oliimden kurtuluyor. 
Ertesi gi.in ana baba ve karde§leri geli -
yorlar. Evin yJkJldJgmt goriiyorlar. Fa kat 
c;ocuklannm enkaz altmda kald!gllll ak1l· 
lanna bile getirmiyerek bunlan akraba -

lanndan anyorlar. Her yerden menfi ce
vab almca §iipheleniyorlar. Belediyeye 
miiracaat ederek enkazm ara~tmlmasmt 
istiyorlar. Belediye, zab1ta memurlarm -
dan, resimde goriilen Ahmedi bu i§e me· 
mur ediyor. Enkaz ara§hnhyor. Az sonra 
Sabihamn i:iliisii bulununca, Raziyenin 
de oli.ip enkaz altmda kaldigma hiikme
diliyor, fakat ara§hrmayl da birakm1yor· 
Jar. Nihayet zab1ta memuru Ahmed, 

derinden bir ~ocuk sesi i§itiyor. 0 tarafa 
dogru ara§hrmayl ilerletiyor ve nihayet 
iki salmamn c;ah te§kil ettigi kii~iik bir 
bo~lukta kii~iik Raziyenin sapasaglam 
oldugunu goriiyor ve kolundan tutarak 

Sevdigi kadm i~in tac ve tahhm terke·j 
den Sekizinci Eduard'm macerast, «Per
rault» nun c;ocuk masallarmda anlathg1 
c;oban k!zlanna a§lk prenslerin hayal 
mahsulii olmad1gm1 bir kere daha ispat 
etmi~ oldu. 

T evratm Y e' cue ve Me' cue diye and1g1, 
kiirenin §imal taraflannda oturduklarm1 
soyledigi kavmin yumrugundan korun· 
mak ic;in yapdd1gma 1lkc;aglarda inamlan 
bu sed, yeryiiziindeki yedi biiyiik eserden 
biri say1hyor. Ehramlar nas1l hayretle 
tema§a olunuyorsa <;in seddi de oyle 

I parmak lS!nlarak seyredilegelip duruyor. 
Arl!k ona Ye'cuc seddi, yahud iskender 
duvan diyen yok. Ciinki.i kimin tarafm· 
dan ve ni~in yap1ld1gmt ilkmekteb c;ocuk· 
Ian da biliyor. 

-;:Ikanyor. Raziye tam 19 saat oracJkta 
kalmJsh. Kendisinin ifadesi §Udur: 

,<_:_ Ablamla beraber uyuyortluk. 
Birden bir giiri.iltii oldu. Uyand1m. Ne 
oldugunu anhyamad1m. Karanhk bir 
yerde idim. Az sonra ayak~anmm 1slan· 
d1g1m gordiim. Uykum geldl. Uyudum. 
Bir miiddet sonra uyand1m. Gene karan· 
hkta idim. Ac;hk, susuzluk akhma gel -
miyordu. Nihayet etraflmda kazma gii -
ri.ilti.isli ve insan sesleri i~itince bagJTdim. 

Az sonra da oldugum yerden ~1kanl -
d1m. f§te ... §imdi yorgunum ... » 

Raziye giizel, tertemiz bir TUrk k1 • 
Z!dlr. Ablasmm oli.im haberine ctok iizi.il· 
mi.i~ ve aglamJ§hr. 

Resim, enkaz altmdan -;:Jkanlmasml 
miiteak1b, belediye zab1ta memurunun 
paltosuna biiri.inerek c;JkanlmJ§hT. Y anm· 
daki delikanh da agabeysidir. 

Tarih, «Perrault» nun masallarmdaki 
bu prensl~re benziyen F ranSIZ, ingiliz, 
ltalyan, lspanyol hiikiimdarlarile dolu -
dur ve bu hi.ikiimdarlann ba~mda Seki· 
zinci Henri gelir. 

fngiltere Krah Sekizinci Henri'nin, il
ki mi.istesna, biitiin zevceleri, c;ocuk rna· 
sallarmdaki «Coban k1zlan» stmfmdan· 
d1r. Sekizinci Henri' nin en §iddetli a,kl 
Anne de Boleyn olmu~tur. Henri, o SI· 
rada, «Catherine d'Aragon» Ia evlen· 
mi~ti. F akat «Anne de Boleyn» i gi:irUr 
gormez sevdi, bu sevgi c;abucak bir ihti • 
ras, daha sonra bir cinnet haline geldi. 
Hukiimdar, ne olursa olsun bu kadm1 al· 
maga karar vermi§ti. Kamm1 bo~ad1, bu 
yiizden Papabkla boz.u§tu, nikahm1, 
dogru9an dogruya ingiltere kilisesine 
akdettirdi. Bir kadm yiiziinden, koskoca 
fngiltere, Papahktan aynlmi§, huistiyan· 
hk aleminde en biiyiik tahavviil vukua 
gelmi§ti. Anglikan kilisesinin viicude gel
mesi, Sekizinci Henri'nin, Papahktan bu 
suretle ayri!masile olmu~tur. 

Bundan sonra, Ondordiincii Louis ile 
«Marie Mancini» nin a~km1 zikredebili
riz. Marie, Kardinal Mazarin'in yegeni 
idi, Kralla delice sevi§iyorlardl ve o ka
dar sJklflkt gorii§tiiler, o kadar c;ok dans 
ettiler ve o kadar fazla gezdiler, tozdu
lar, birlikte eglendiler ki, a§klan, gizle -
mek arzularma ragmen etraftan goriildii. 
Mazarin, yegeninin, F ransa tahtma ~~k
masma mani olmaga karar vermi§ti. Kra
h, fspanya Prensesile evlendirmek ve 
F ransa ile fspanya arasmdaki harblere 
nihayet vermek lazJmdJ. 

Ondordiincii Louis, fspanyol Prense
sini almak ic;in, Fransadan lspanyaya ha· 
reket ettigi zaman, Marie, kale gibi bir 
~a toy a d ta hapsedildi. F alcat Krahn 
a§kl kale kap!lanm y1kacak .lcadar kuv· 
vetliydi, onu, bir gece, yanyoldan ~evi
rip, sevgilisinin bulundugu tatoya kadar 
sevketti. Marie ile Louis'nin, bu §atoda 
birlikte ge~irdilderi iki gece, son telakile· 
ri olmu§tur. Tekrar Pariste gorii§tiikleri 
zaman, 1spanyol Prensesi Marie - The· 
rese, F ransa Krali~esi idi. Marie Manci
ni'yi de, gi:inli.iniin istemedigi bir yaban· 
c1ya verdiler. 

~ehirdeki enkaz ile kafi 
si.iratle ve ciddiyetle me§gul 
heniiz ba§lanml§tlr. 

Ondordiincii Louis, gencliginde siyah 
sac;h, cevval gozlii ve az giizel Marie 
Mancini'ye delice a§Ik olmasma muka· 
hi!, Kralic;e oldiikten sonra ve kendisi 

hemen hemen elli ya~ma yakla§hgl za -
man enineboyuna ve c;ok giizel bir kadm 
olan Markiz «de Maintenon» u sevmi~ti. 
Evlenmege karar verdikleri zaman Mar-

derecede kiz 48 ya~mda ve Kraldan ii-;: ya§ bii • 
olunmaga yiiktii. Mazisi, onun Kral kans1 olacagl· 

Y edi gun enkaz albnda 
kalan ~ocuk 

~---

na kat'iyyen ihtimal verdirmezdi. Markiz 
de Maintenon'un babas1, kalpazanhktan 
hapse mahkum bir adamd1 ve kiZI, Niort 
hapisanesinde diinyaya gelmi~ti. Krala 
tesadiifii, Krahn metresi Madam de 

1 Montespan' m ve c;ocuklanmn hizmetine 
tayininden sonrad1r. 

Adana (Hususi muhabirimizdcn) -
Remzi isminde dart YR§mda bir ~ocu -
gun tam yedi gun enkaz altmda kaldik
tan sonra babas1 Ahmed tarafmdan sa
pasaglam ~tkar1ldJgm1 bildirmi§tim. 

<;ocugun hayat1 kurtanld1ktan sonra 
hemen karm doyurulmu§tur. Bu bed -
baht baba, ayni cnkaz altmda iki erkek 
~ocugile kar!Slm, hem§iresini ve anne· 
sini de alii olarak bulmU§tUr. 

Gonderdigim resim, kurtanlan yavru 
ile babastm yanyana gostermektedir. 

Markiz de Maintenon, yava~ yava~ 
Krahn kalbini ((elmege muvaffak olmu§, 
onu mertesinden sogutmu§, araya giren 
baz1 hadiselerin de yard1mile nihayet 
Markiz unvamm alrnl§ ve 1684 senesi 
kanunusanisinin soguk bir ak§ammda, 
V ersay §atosu kilisesinde Kralla, gizli 
nikah yapmak suretile evlenmi~tir. 

lngiliz V eliahdi, Prens de Galles, ya· 
ni bilahare Dordiinci.i Georges unvanile 
ingiltere tahtma c;1kan hiikiimdar da, 
Mr.. Fitz Herbert isminde bir kadmla 
evlenmi§ti. Bu kadm, iki defa kocaya 
varml§, aynlm1 1\; iistelik te katolikti. 
Miistakbel Dordiincii George'la tam§tl
gl zaman 28 ya§mday ~~. lffet ve namu· 
sa fazla deger vermek iddiasmda bulun • 
dugu ic;in, Prensle serbest hayat ya§ama
gl kabul etmedi ve, sadece day1sile erkek 
karde§inin §ahidlik ettikleri bir nikah me· 
ras1m1 neticesinde, Prensle evlendi. 
Pren haddinden fazla sefih, kumarbaz, 
ayya§ ve miisrif bir adamd1. Her gece 
sabahlara kadar i<;ki alemleri i~;inde ya
§aT, s1k s1k etrafa yapl!g1 borclan, maiye
tindeki adamlarm maa~m1 veremiyecek 
vaziyete dii§erdi. Fa kat Mrs. Fitz bu ha
yattan memnundu, Prensin zevcesi kal· 
maga c;ok ehemmiyet veriyordu. 

Maamafih, Dordiincii George, bu pa
rasJzbk yi.iziinden, be§ sene sonm Bruns· 
wick Prensesi Caroline ile evlendi ve ilk 
a~!~m• unuttu. Prensin ilk ve me§ru zev
cesi oldugu ic;in, onun Caroline ile teeh
hiiliinden sonra dahi bulu§malanna Pa-

Fransa Krait Ondordiincii Louis 

panm mi.isaadesi lahik olmu§tu. Lakin, 
bir gun, Prens de Galles'in, miistakbel 
Onsekizinci Louis'ye verdigi ziyafette, 
kendisine, astl sofrada degil, ikinci dere
ce davetlilerin masasmda yer aynld!gml 
goriince, c;ekildi gitti ve bir daha da go· 
runmedi. 

Morgantik izdivac kahramanlan ara • 
smda en sevimli c;ehre, Rusya <;an 1kinci 
Aleksandr'm zevcesi Katerin Dolgaruki
dir. Bu kadm, Aleksandr't ilk defa gor· 
diigii zaman yedi ya§mdayd1, ve onu go
riir gormez sevmi§ti. Bilahare bir baloda 
birbirlerine tesadiif ettiler ve o tarihten 
sonra aralannda bir a§k maceras1 ba§la
dl. Pariste, sonra Moskovada devam e
den mua§akalan, ikisini de birbirine ayni 
kuvvetle baghyan bir rab1ta haline geldi. 
Katerin'in Car iizerndeki niifuzu, emir -
namelerin imzasmdR bile onun fikrini 
sormadan hareket edemiyecegi derecede 
arttl. <;ar, kansmm vefah akabinde Ka
terin'lt morgantik bir izdivac akdetti ve 
kendisine Prenses ,Turievski unvamm ver
di. Kader miisaade etmi§ olsayd1, Rus
ya, belki de birc;ok. felaketlerden masun 
kalrm§ olacakh. • Zira, <;ann hayatma 
mal alan 31 mart 1881 suikasdi vuku 
buldugu zaman, Katerin'in ibram ve Isra
rile yaz1lan ve Rusyaya me§ruti bir hii
kumet bah§eden emirname, Cann masas1 
Uzerinde, imza bekliyordu. 

Katerin, kocasmm oliimiinii haber ahr 
almaz, harikulade gi.izel alan sa~larmt 
kesmi§ ve onun cenazesi iizerine serpmi§· 
ti. 

Hemen her memleket hiikiimdarlan 
buna benzer morgantik maceralar gec;ir -
mi§lerdir. Mesela Belc;ika Krah fkinci 
Leopold hayatlmn en guzel senelerini 
bir FransiZ ressammm klZI alan Baron 
de Vaughand'Ia g~irmi~tir. lkinci Vic
tor Emmanuel'in zevcesi Kontes de Mi· 
rafiari bir saray muhaflZimn kiZlydt ve 
sarayda herkes onu Rosine diye ~agmr
dJ. Kral hayatta kalsayd1, belki onu 
Krali~e mevkiine de yi.ikseltecekti. 

Bulgarlar yeni bir Ekzarh 
intihab ediyorlar 

Sofya (Hususi) - Birka~ giin evvel 
Sofyada toplanan Bulgar kilisesinin 
Sensinod meclisi Bulgaristana yeni bir 
Ekzarh intihabma karar verdi. Bu ye
ni Ekzarhm kim olacag1 henliz belli 
degildir. Sensinod meclisi tarafmdan 
kabul edilen yeni nizamname Heyeti 
Vekile tarafmdan da tasdik edildikten 
ve bu yeni nizamnameye gore Sensinod 
meclisinin dart metropolidden mi.irekkeb 
olacak olan yeni icra heyeti de se!;il -
dikten sonra yeni Ekzarh ta Sensinod 
meclisi tarafmdan intihab edilecek ve 
hem Sensinod m£>clisine ve hem de o -
nun icra heyetine riyaset edecektir. 
Sensinod meclisinin icra heyeti her iki 
senede bir degi§ecektir. 

Son Ekzarhm oHimiinden sonra Bul
gar kilisesi on be§ senedenberi Ekzarh
SIZ kalm1~tl. Bu .. aziyet Bulgar kllise -
sine bir!;ok mii~kiilat ihdas etmekte 
idi. Bu mii~ki.il£1h bertaraf edebilmek 
ic;in Sensinod mec.lisi kabul ettigi yeni 
nizamname ile yeni Ekzarh intihabma 
karar vermi§tir. Yeni Ekzarlun otura • 
cag1 yer bizi de nlukadar etmektedir. 
c;unkii Turkiyede arbk Bulgar kalma
ymca yeni Ekzarhm eskisi gibi !stan -
bulda oturmasmda da bir mana kalma
ml§tlr. Bundan bOyle yeni Ekzarhm o
turacagi yer Sofyadu. Zaten Sofya 
Metropolidi !stefan ba§ta olmak Uzere 
Ekzarhanenin Sofyaya nakli hususun -
da Bulgaristanda kuvvetli bir cereyan 
mevcudur. Ve bu cereyan giinden giine 
de kuvvetlenmekte ve kendisine taraf· 
tarlar kazanmaktadrr. 

Bununla beraber o, tarih denilen §ey 
var oldukcta dikkat celbetmekten geri 
kalm1yacakhr. Hele biz Tiirkler ic;in (:in 
seddini unutmak miimkiin degildir. Zira 
-tarihc;ilerin uzunlugunu dart bin, iic; bin 
ve asgari olarak iki bin kilometro gos· 
terdikleri- c;in seddi, T~rk giici.inii k1rmak 
maksadile yapllml§l!. Ozerinden ii<; dart 
araba yanyana gec;ecek kadar kahn, hict
bir suretle devrolunamiyacak derecede 
uzun ve a§llmasJ kabil olamiyacak merte-
bede de yiiksek olan bu ta§ duvan Ti.irk· 
ler, dar bir hendek atlar gibi merd bir 
sic;rayJ§la -hem de at iizerinde- gec;tiler, 
(:in iilkesinin -belki yiiz kere- altm1 iistii
ne getirdiler. Bu sebeble <;in seddi deni
lince goziimi.iziin oniine onu yapan impa
rator Cenk degi] ve onun ard1nda emin 
bir hayat g~irmek hulyasma kap1lan 
milyonlarca <;in halk1 da degil, yalmz 
Tiirkler gelir ve biz yedi biiyiik be§erl 
eserden biri olmak haysiyetini bu sedden 
ziyade onu a§an Tiirklerin hamasetinde 
buluruz. 

*** 
Diin ak~am biraz g~c;e Kopriiden 

Kad1koy vapuruna giriyordum. fleriden 
kulag1ma bir kadm haykm~1 c;arptl: 

- K1Z1m, nerdesin, neye gelmiyor• 
sun? 

Titizlenmi~ ince bir ses cevab verdi: 
- A§am1yorum ki anne? 
- Neyi a§amlyorsun yavrum? 
- <;in seddini ! .. 
!ster istemez duralad1m, be~ ad1m ile· 

rideki kadmla Cin seddini a~amadJgmt 
soyliyen gene bayam ayuan engelin ne 
oldugunu ara~tnd1m. Bu, ~i man ve ~ok 
~i~man bir bayd1, vapura sallandmlan 
tahta iskelenin ba~mda durup birisile cte· 
ne yan~1 yap!Yordu. Vaptv, ana iskele
den a§ag1 bir seviyedeydi, bu sebeble 
tahta iskele hayli maildi, kenarlardan 
atlamak giic;tii, fakat §i§man bayt her• 
hangi bir suretle a§IP vapura ula~mak ta 
kabil degildi. Nitekim anasmdan ayn 
kalan bayan gibi daha iict be§ yolcu da 
canh <;in seddinin oniinde duralaml§lar 
ve bu muazzam engelin ortadan kalluna• 
s1m ·actkh bir tevekkiille· beklemege ko· 
yulmu~lard1. 

Ben de ayni kafileye katilmak uzere 
iken zil ~ahnm1ya ba§ladJ, canh sed yi.i· 
riidii, yol a~1ldJ. Ona, o yol kesen ada
rna Cin seddi demekle ger~ekten zarafet 
gostermi§ olan gene bayamn bu niikte • 
danbgm1 hafJZama gec;irirken kendi ken
dime de soyleniyordum: 

- Acay.ibi alemden sedler oldugu gi· 
bi acayibi Ad emden de sedler var L A· 
ralarmdaki fark birincilerin cans1z ve za• 
rars1z, ikincilerin canh ve zararh alma • 
smdan ibaret! .. 

M. TURHAN TAN 

Efgan Hariciye Naz1r1 M. 
Hitler'le gorii§tii 

Berlin 17 (Hususi) - Gayriresml 
surette Almanyay1 ziyaret eden Efgan 
Hariciye Nazm diin M. Hitler tarafm • 
dan kabul edilmistir. 

Bir tayyar~ dii~tii, 7 yolcu 
oldii 

Londra 17 (Hususi) - Karla ortiilii 
Yuta daglan iizerinden uc;makta alan 
bir Amerikan tayyaresi yere dii§mii~tiir. 
T ayyarede bulunan 7 yolcu i:ilmi.i§tiir. -···-Bir ~ocuk damdan kuyuya 

diiterek boguldu 
Siverek (!fususi) - Hasan~elebi rna: 

hallesinden Mehmedin on ya§larmdak1 
oglu Mahmud, bir arkada!iile birlikte 
toprak olan ev damlan iizerinde oyna
maktalarken Zebra admda bir kadmm 
kovalamas1 uzerine ka~arken dort met
ro yiikseklikten bir kuyu kapa~mn ii-
zerine dii~mii§tilr. . . 

Bu ~iddetli dii~li~ nebcesm~e kapak 
klnlml!l ve Mahmud ~ok der_m kuyu -
nun i~Yine yuvarlanarak bogulmu§tur. 
Adliye bu hususta tahk!kat yapmak -
tad1r. · -.--~ehrimizdeki tetkikl~r 

Pazartesi giinii §ehrimize gelml§ olan 
tkbsad Vekaleti tefti~ heyeti reisi ve 
Ti.irkofis ba~kan vekili Hiisnii Yamnn 
bugiin de §Chrimizde bazt temaslarda 
bulunduktan sonra ak§am Ankaraya 
dl:inecektir. 



Ankara siadyomu biiyiik merasimle a~zldz 
-----------------------·----------------------------

Galatasaray, Fenerbah~e, Ankara ve lzmir ~ampiyonlart 
aras1nda yaptlan futbol turnuvastni F enerbah~e kazandt 

LBa~tarat1 1 tnct sahttede] I Galatasaray takrrm: Avni - Re§ad,, miisavatl temin edebilrnek ic;in ard1 arkas1j 
ma ve yer .numaralan vard1 .. Bu k~.dar j Lutfi - Salim, Hiiseyin, Suad - Necdet, gelmiyen s1k1 hiicuma ba~lad!lar. Bu ta-~ 
muazzam b1r kalabahk, belk1 de T ur - E§fak, Giindiiz, Biilend, Danyal. arruzlar Ankara muavin hattmm ve ni
kiyede ilk ?efa ola.rak intizam ve .rahat~ Mac; F ederasyon Ba§antrenorii Mister hayet Ankara miidafaasmm s1k1 miida • 
hkla yerlerme gec;h. Saat. 14 te §Jddetb Booth'un idaresi altmda ba§ladJ. Aras1 halelerile ve fakat giic;liikle neticesiz hi· 
bir alkl§, Ba§vekil ismet Inoniiniin loca- birkac; dakika gec;meden sahamn soguk- rak1hyordu. 
sma c;IkhgmJ bildiriyordu. Vekiller ve tan tamamen donmu§ oldugu ve oyuneu- Tam be§inci dakikada top Galatasa • 
Ankara Valisi N evzad T andogan ~a !ann ko~arlarken muttasii yere yuvarlan- ray kalesi oniine gelmi§ti. Ankara muha· 
beraberindeydi. Ba§vekilimiz, kendismi d1klan nazan dikkati eelbetti. cimlerinin hiieumlan kar§Ismda epey §a
c;ok seven halb, ayn ayn selamlar gibi, Bu §erait biitiin manasile teknik bir o- §Iran Lutfi topu uzakla~tlrayim derken 
§apkasmJ biitiin tribiinlere dogru sallad1 yunun inki§af etmesine miisaade etmi • ters bir vuru§la ani olarak kendi kalesine 
ve halkm selamma her zamanki sevimli- yordu. Maamafih bidayette Galatasa • sokuverdi. Ankarahlann beklemediklerj 
ligile mukabele etti. Sonra oparliiriin 6 - rayhlar iyi ve s1k1 hiicumlar yaptllar. Fa· bu go) vaziyeti birdenbire 2 - 0 Galata • 
niine gelerek §U ac;l§ nutkunu ~oyledi: kat on dakika gec;memi§ti ki, taarruz ka. saray aleyhine c;evirdi. Bu hal san - k1r· 

Ba~oekilin a~~~ nutku biliyeti daha ziyade Ankara Giiciine in· rnlZI tak1m1 c;ok bozdu. Bundan sonra 
«- Ankarahlar, bize bu giizel eseri tikal etmi§ti. yanm saatten fazla Ankarahlar sagdan 

Ankara Valisi Tandogan verdi. Huzu • Ankarahlar sagdan, soldan Galata . soldan giize] ini§ler, miikemmel paslar 
runuzda da kendisine kar§l te§ekkiir e • saray kalesine miiteaddid hiicumlar yap- yaparak istanbul kalesini siki~titmJga 
derim. maga ba§ladJlar. Bu hiicumlan idare e· ba§ladJlar. 

Tiirkiyeyi idare edenler stadyomu en den merkez muavin Semihin ve orta mu· Birkac; giizel §iitleri direge c;arph. Ba· 
bymetli mekteb gibi her yerde kurmaga haeim Y a~nn biiyiik muvaffakiyetleri z1lan diregin yakmmdan ac;Iklara gitti. 
c;ah§aeaklard1r. goriiliiyordu. Bilhassa Semih oyunun 50• Fakat hic;birisi sayt olmad1. Nihayel 

Bu toplantlda hepinizin bayrammJZI nuna kadar 22 ki§inin en iyisi olarak ta• 40 mel dakikada Galatasaray da giizel 
kutlulanm. Sizinle beraber biitiin Tiir • krrnma biiyiik faydalar temin etti bir akmla bir go! kaydetti. Bununla rna· 
kiyenin bayramm1 da kutluhyahm. Bii - Maamafih, Galatasaray da bo§ dur . nevi!ah Y~.kselen san • k~~IZI ta.~Jm b~ 
tiin Tiirkiye ile beraber Ba§lffiiZ ve Ca • muyor, topu kestikc;e, hasJm kalesine teh· dak1ka muddetle c;ok guzel hueumlat 
nrrn1z olan Atatiirke sevgi ve saygJiarrrni- likeli akmlar yap1yordu. Fa kat oyun i • yapt~lar. ·~. 
Zl sunahm, bayramm1 kutluhyahm. Jerledikc;e Galatasaray muavin hattmm j. Buaz §anslan olsayd1 beraberhgi te • 

Arkada~lar, unutmamahy1z ki bugiin, yi i§lemedigi ve c;ok c;ah§an Salimin yal· min edebilirle.rdi .. 
biiyiik davamlz Sancak meselesi Cemi • mz b":§lnll bu bo§lugu dolduramJyaeagl h" F aklat c;ekhhkle.n ko.rne~lerkveldyaphklan 

t. Ak d "zakere ediliyor. Yii • nazan dikkati celbetmeg~ e ba•ladJ. ueum arm epsJ netJcesJz a l ve mar; 
ye l vam a mu ' 2 1 A k G" .. .. I be 'l . 
reklerimiz heyeeanla doludur. Dost Ankara Gucuni.in soldan yaptlg1 s1k1 • . n ara ueunun ga e 51 e nell • 
Fransadan ve Cemiyeti Akvamdan em • bir hiieumla solic;in biitiin miidafaay1 at • eelendJ. 
niyet ve istiklal bekliyoruz.» latarak kaleye dogru indigi bir suada bek Galatasaray • F ener miitekaidleri 

Bu k1sa nutkun her eiimlesi uzun ve Lutfi bir c;elme takmak suretile ceza sa· ma~l 
§iddetli alki§larla kesildi, son k1s!m ~se, on has! dahilinde has1m muhaeimi yerler~ Bayramm ikinei giinli as1l mac;tan 
binleree yurdda§l ayaga kaldird! ve he- yuvarlad1. Hakem bu hareketi hakh bi1 evvel bir de miitekaidler mac;1 oldu. Y a§· 
yecan son raddesini buldu. penaltJ ile eezaland1rarak Ankara Gii • It futbolcular Galatasaray ve F ener for-

. Ba§vekilimizi bundan sonra · sahada eiine ilk say1y1 kazand1rd1. malarile bir daha kar§Ila§arak mazid~kl 
gordlik. Ayni §iddetli alh§lar arasmda Galatas~rayhlar bu golden sonra ha· heyecanlannt ya§ad1lar ve ya§att!lar. 
gene sporculann j~ine kan§IJ. Sahada, rekete ~.e~~~l~r. ~ok ~a!I§h]a~, fakat An· F ener tarafmda Kerim, N asuhl · B~yL 
Ankara Giieii ve Galatasaray futbolcu • kara Gueu §Jmd1 tam kuvvehle oyun oy• dar, Alaeddin, Siileyman, Danyal, Mat· 
Ian bir arada idi. Biraz sonra bu iki ta· nuy~r ve hasmmm kendisine tefevvl'k et· buat Ba§mli§aviri Biirhan Asaf, Ratib 
k arasmda yaman bir mac; ba§hya • lnesme meydan buakm1yordu. Devre bu Saim, Salahaddin ve Salim vard1. Gala-
~tJ §ekilde 1 - 0 Ankara Giicii lehine bitti. tasaray tak1mmda Kiilbast1 Raif, Obede, 

ea y:§il c;imenli sahanm iizerine c;ic;ekler 1kinci devreyi ha§~an be§ dakika ve Hidayet, Ke§an Saim, Ahmed Karan • 
'b' d' 'I f tb 1 ul IZ 1·Jk paSJ Ba•- sondan gene be§ dak1ka Galatasaraym fil, Kemal ;lefik, Mithat ve Siileyman 

g1 1 IZI en u o e anm • • k 1. hAk' . · k .. f R .. d B 11 h 
k'ld ld 1 1 t inonii ba•l arik uvvet 1 a Imiyetme aymrsa ust tara h . 1za goriinuyor u. az1 ya§ 1 ann ra at-

ve I en a I ar. sme • 'Y A k G" .. .. .. I I ~ d I 'I t k I 9 k' 'l'kt' 
1 d . t A k ranin yen1· sta· n1 tamamen n ara ucunun guze oyu· s1z 1g1 o ayiSl e a 1m ar ar 1§1 1 1. 

ve pa tosuz u, op n a h · k b · · d · F'l H 'k' f d d dmda ilk defa onun ayagile harekete nun~ ta s1s etme mec unyetm ey1z. 1 - er 1 1 tara arasm a topa vurama an 
geldi. lsmet inonii, umumi sevgi ve mu- hak1ka san - kirmiZIIJ!ar devre ba§laymca dli§enler, boyuna iska gec;enler oldu. 

habbet tezahiirleri arasmda tekrar loca· 
sma donerek Ankara ve istanbulun iki 
namh ve kuvvetli kuliibii arasmdaki rna· 
c;t seyretti. Haftaym arasmdaki istirahat 
dakikalan ise, genclik ic;in yeni mtijde
lerle dolu idi: Ba§vekil, Dahiliye V ekili 
~iikrii Kaya ile, biitiin Tiirkiyede asri 
stadlann kurulmas1 yolunda gorii§iiyor • 
du. Bu gorii§me, hemen ani deneeek §e
kilde bir be§ a ret haberile netieelend:: 

- - «Evvela lstanbuldan ba§lanarak mem· 
lekette asri stadlar kurulaeaktJr.» 

Halid Bayrak ve Hamdi Eminin ri • 
calan iizerine Ba§vekil 1937 Balkan fut· 
bol §ampiyonasmm Ankara stadmda ya· 
p1lmas1 ic;in de laz1m olan tahsisatm te
min edilmesini emretmi§lerdir. 
Ankaragiicii - Galatasaray ma~t 

Turnuvanm ilk mac;J, Galatasarayla 
Ankara Giieii arasmda oynand1. Ba,oekillsmet lnonii, staddaki halk1 selamlzyor 

ikinci yolcu 
Y agrour, kiic;iik otomobili kubac;lar • 

ken, §ofor yerinde, iki lambanm kuvvetli 
gozlerile karanhklan y1rtmaga c;ah§an 
ihtiy ar, yanmdaki gene kadma sordu: 

- Korkuyor musun? 
- Hayu, korkmuyorum ~tmma ... 
- Haydi camm, yiiziinii gormiiyorum 

amma kalbini duyuyorum. Bu zavalh 
kadm kalbi, sanki kafese hapsedilmi§ bir 
ku§ gibi c;arp1yor. Peki, soranm sana: 
Neden korkuyorsun? Olmekten mi? Ca

mm efendim, oliim denilen §ey nedir? 

Soyle bakay1m: Oliim nedir? Bana bu

nu anlatabilir misin? Belki de ba§ka bir 

\ayata aktarma olmak ... 

- Kuzum, rica ederim ... 

- Belki daha hararetli, daha ihti • 
rash bir hayat, bundan bin kere daha 

biiylik bir alem ki orada maddelere hiik

medcn yalntz ruhlard1r. Titreme kii~iik !., 
Su yolun her donemeeinde oliim teblik~-

si gec;irdigimizden dolay1 biitiin vi.ieu • 
diin iirperiyor. T ehlikeyi atlathktna son· 
ra hi~bir zevk duymuyor musun? 

Otomobili idare eden adamm yamn
daki gene, ba§lnl ~evirdi: 

- Korkumuyorum, hay1r, hay1r .. -. 
Hie; korkmuyorum efendim 1.. Sade bu 
karanhk ve f1r1Jnah gecede yolu nas1l 
buluyorsunuz ~ Onu merak ediyorum. 
Ciinkii ben hic;bir §ey gormiiyorum ... 
Oniimde zifiri karanhktan ba§ka hic;bir 
§ey gormiiyorum. 

- Camm oyle soyliiyorsun aroma ba
kahm §U otomobili idare eden ben mi • 
yim ~ Ben pek emin degilim. fradem mi? 
Hayu... Benim irademden daha kud • 
retli bir el bana hakim oluyor ve arabay1 
sevkediyor. Ben ha§ka bir makineyi sevk 
ve idare eden bir makineden ba§ka bir· 
§ey degilim .... 

Bunlan soyledikten sonra ihtiyar bir· 
denbire: 

-Yay, vayl .. diye hayk1rd1. · 

- Ne var? 

- Y a §eytan, ya Allah bize bir o • 
yun oynuyor galiba 1 .. 

Kiic;iik araba feryada benziyen sesler 
c;1kararak durdu ve sinirli, kuru, kiic;iik 
viicudlii ihtiyar, kaputuna sanlarak yere 
atlad1. 

Gene kadm, arabamn ic;inden merak· 
Ia soruyordu: 

- N e var Allah a§kma doktor? 
- N e olaeak? Klic;iielik bir ta§, ara· 

bamn bir adrrn daha atmasma imkan ol
mad!gmi bize haber verdi. Simdi soyle 
bakahm: Bu otomobili kullanan ben mi· 
yim?.. Halbuki geceyansmda 1stanbula 
varml§ bulunmam1z laz!mdJ, degil mi? 
Buyurun i§te. Geee ve f1rt1na bize yo! 
verdikleri halde benzin deposunun SJZma· 
s1 ahkoyuyor. Ne dersin buna ? .• 

- Simdi neredeyiz acaba? 

- Bir dag kenarmda. Herhalde ben-
zin depolanndan, tamir yerlerinden bir· 
kac; saat uzaktay:z. ilerisi de ayni gerisi 
de. Y ani senin anhyacagm, bur ada sa • 
bahhyacag1z. 

- Peki, fakat boyle yagmurun al • 
tmda durmay:mz da i~eri girip anlatJmz. 

fhtiyar can sikmhsile: 

- Kadmlar hep boyledir. lzahat is
terler; anlamak isterler. Amma anlat • 

Galatasaray • Ankaragiicii ma~mdan bir ensf011ltane: Galatasaraylz 
muhacimler Ankaragiirii kalesi oniind e 

Fakat oyun biraz ac;Jlmea i§in eiddile§ ~ den kapml§ elinde tutuyordu. Nejad ka
mege ba§ladigl goriildii. Ne ~are ki bu le oniinde olmad1g1 cihetle topu elinden 
lath ma~ anslZin kesiliverdi. b1raksayd1 hie; olmazsa i§i kornerin ak1 -

Altmordu ve F ener tak1mlan on de ha- be tine havale edebilecekti. Boyle yapa · 
kemleri sahaya birdenbire girdiler. Y a§" cagma yer bulup ileri atmak ic;in elirde 
hlarm bu hale eanlar1 c;lkllmadJ degil. topla kalesinin online geldi. Hakemin o· 
hlann bu hale canlan s!klimadJ degil. yun ha§lamadan evvelki talimahm bu 
vard1. Senelerce sahalarda alk1§ toplam1~ anda pek iyi hallrhyan Ali R1za ayni zr 
olanlar goriinliyordu. Stadm ac;Ih§ gii • manda pek iyi de tatbik etti. Kaleciyi 
niin de memleket gencliginin §erefine bil- §iddetle gogiisledi ve Altmordu kalecisi 
fiil kalllmak ic;in kar ve k1§ta soyunup sa- N ejad elinde sJmsJki tuttugu topile hi, -
haya c;Ikml§lardi. Bu yanh§hk gii~lerine likte aglara taklldJ. Bu darbeden hayli 
gitmekle beraber fazla itiraza liizum gor- sars!ldJgl ic;in, bir miiddet ba§l aglara ta
mediler. Be§ on dakika sonra hepsi kii- klh kald1. Sonradan dl§an c;1kanlarak 
c;iik karde§lerini seyretmek ic;in tribiinler- yerine ba§ka bir kaleci ikamesine mee • 
de ve heyecan ic;inde idiler. iki taraf ta buriyet hasll oldu. 
hirer go! yaparak berabere kalmt§lardi. Bu gol baZJ miinaka§alara sebebiyet 

Ya§hlardan sonra F enerbahc;e ~ AI· verdi ve tribiinlerde de §imdiye kadar a
hnordu mac;1 yapild1. Hakem F ederas • h§ml§ oldugumuz merkezt Avrupa siste
yonun ikinci antrenorii Mister Brennel mine gore ol yerine biliiki F r a ev· 
idi. Hakcm, oyundan evvel iki tara£ fut- hine favul cezast verilmesi icab ettigini 
bolc~lanm c;ag:rarak baZI vasayada bu- ileri siirenler de bulunduysa da bu mada 
lundu. Bu arada vi.icud c;arpi§malanna top ortaya getirilmi§, hakemin du~;igli 
ve elinde top tutan kal~iye §arj yap1l • bunun go] oldugunu kat'iyetle her tarafa 
masma miisaade edeeegini, fakat diger bildirmi§ti. Bundan sonra Niyazinin s3g· 
faviilleri §iddetle menedeeegini de teblig dan gonderdigi yiiksek bir §andel de 
etti. Bilhassa kaleciye sarj yap1lmasm - kendiliginden Altmordu aglanna tak1· 
daki miisaade futbol sistemimize bu mac;- hverdi. 
larda bir ba§kahk katmakta idi. Bu teb- Oyuna alman ikinei kaleei, topu kar -
ligattan oneeleri Altmordulular istifade '§Jlamak lizere kaleden c;lkmi§h. Uzaktan 
ctmek istediler. F ener kalecisi Hlisamed- gel en top Altmordu miidafiile kaleci-:~in 
dinin eline top gec;ince iic;ii dordii iize- arasma dii§tii. Her ikisi de topu tutmag1 
rine hiicum ediyordu. birbirlerine b1rakhgi bir mada top z1p • 

Birinei devrenin ilk taraflarmda AI - hyarak kaleeinin ba§I iizerinden sallana 
tmordulular hatta bariz bir hakimiyet sallana kaleye girdi. Bu gole Altmordu • 
zanmm verebilecek kadar eanh bir oyun lular bile §a§hlar. 
gosterdiler. Bu mada F aZilm sebeb ol • Oyunun son dakikalarmda Alllnordu
dugu bir penalt1da F ener aleyhine ilk lular hep birden miidafaaya c;ekilmi§ler
golii kaydettirdi. di. T opu geli§igiizel ahyorlar ve munta-

hte bu golden sonra F enerliler daha zaman rakiblerinin ayaklarma veriyor -
s1k1 harekete gec;erek Altmordululan 51 • lard1. Bu devrenin son dakikalarmda Fe
ki§hrmaga ba§ladi!ar. T ektlik akm ve hii- nerliler hayli flrSatlar ka<;ud!lar ve oyun 
cumlar istisna edilirse Fenerin hakimiye- 3-1 Altmordunun maglubiyetile netice • 
ti ikinei devrenin sonuna kadar artarak lendi. Maamafih Altmordu tak1m1m te§· 
devam etti. F enerliler ilk gollerini birinei kil edenlerden iic;iiniin ikinei tak1m oyun
devrenin 20 inci dakikasmda, ikinci go!· euse ve antrenmans1z olduklan, ekseri • 
l,erini de ikinei devrenin ba§lang1emda sinin de ya§l 17-18 arasmda bulundugu 
yaptJlar. lkinci gol futbolumuzda nadir kaydedilirse kuvvetli rakibleri kar§lsmda 
goriiliir bir manzara halinde seyredildi. gene muvaffakiyetli bir netice ald1klan 
Daha evvel birc;ok kurtan§lan begenilen soylenebilir. 
Altmordu kalecisi Nejad, Fenerin kale- Fenerbah~e • Ankaragiicii ma~t 
ye kadar uzanan bir akmmda topu yer - Bugiinkii ma~lara gelince, program 

mak hadise iizerinde hic;bir degi§iklik hu
sule getirmez ki. Haznede bir delik a • 
c;1lmi§; benzin sJzml§. DurmamlZin se • 
be bini bu kadar izah etmem kafi mi? 
Catalea civarmday1z. Eger, be§ on met
ro daha yiiriiyebilseydik motorii tevkif 
ederek yoku§ a§agl hayli yol daha ala -
caktJk. Bu izahat kafi mi? 0 da kafi de
gil, oyle miL 0 halde in a§agJ, bana 
yard1m et te arabay1 bir kenara c;ekelim. 
Y ok, yok.. Daha kimildama.' F reni ~oz. 
Kendi ken dine geri gideeek. T amam. 
Sen her§eyde bir hikmet olduguna kani 
misin? Benim imamm vard1r Sara. Bence 

her hadisede bir sebeb aramak lazJmdJr. 
Su otomobilin bu geeeyans1 bizi bu dag 

tepesinde b1rakmasmda da ya mazi, ya

hud istikbal yolunda bir sebeb buluna • 
eakt1r. 

Arkada§Imn yamna tekrar oturan ih • 
tiyar, etraftaki geeeyi isticvab ederek soy
leniyordu: 

bir profesor ki tabiate hiikmetmek iddia
smda iken benzin deposunda igneba§I bii
yiikliigiindeki deligi gorememi§ ... » 

Gene kadm, onun siiziinii kesti: 
- Doktor, vallahi sinirlerimi biisbii

tlin mahvediyorsunuz. Dii§iiniiniiz, kac; 
saattir §U arabamn ic;indeyiz ... Bitkin bir 
haldeyim. O§iiyorum. 

- Evet, roman devam ediyor: «A • 
eaba gene k1z soguktan m1, yoksa kor • 
kudan m1 titriyor~ Bunu anlamak kabil 
degildi.» 

- Allah a§kma doktor ..• 
- Sonra ne olacak? Aeaba tepele • 

rin arkasmdan miisellah haydudlar m1 

c;1k1p bu zavalhlan basaeaklar? Y oksa 

gene bir adam, otomobilile oradan ge -
c;erek onlan kurtaracak m1? 

ihtiyar birdenbire soziinii kesti ve hay
kirdl: 

- Aman Sara ... Sahiden bir masal 

mevzuu ya§Jyoruz galiba... Zifiri ka -

ranhkta bir 1~1k... Goriiyor musun? Ta 

otede bir 1§1k var. 

mucibince evvela maglublann sonra da 
galiblerin kar§Ila§masJ ieab ediyordu. AI· 
tmordulular, oyuncularmdan bir k1sm1 • 
nm hastalanmas1 yiiziinden sahaya <;Ika • 
madiklarmdan, birinci mac; yapJ!amadl. 
Y almz galibler c;arpl§tJ!ar. 

Sa at 14 te evvela F ener, sonra Anka· 
ra Giieii takrrnlan tribiinlerdeki halk1 se• 
lamhyarak sahaya c;1khlar. Ankara Gii• 
cii takiml: Osman • Ali R1za, Enver • 
Musa, Semih, Orhan • Hamdi, Fahri, 
Ya§ar, Bilal, Abdi. 

F enerbahc;e tak1m1: Hiisameddin • 
Y a§ar, F az1! - Mehmed Re§ad, Angeli• 
dis, Cevad • Saban, Esad, Ali RJZa, 
Naci, Niyazi. 

Hakem ba§ antrenordii. Yan hakem· 
Jeri de ihsan ve Kemal Halimdi. 

ilk akm1 Ankarahlar yaptJ, F enerbah• 
c;eliler buna derhal mukabele ettiler, fa· 
kat bun dan sonra top F ener kalesi online 
dondii ve bir miiddet oralarda dola§tl· 
F ener kalesine iistiiste birkac; korner c;e• 
kildi; fakat her ge<;en dakika F enerli • 
lerin gittikc;e daha ziyade a<;1ldiklann1 
gosteriyordu. Siddetli akmlanmn birinde 
Ali RJZanm ayagmdan ilk ve son golleri· 
ni athlar. 

Ankarahlar bu gole mukabele ic;in 
canh hiicumlara ge<;tiler. Bu mada 
Hamdi ortadan aldtgl bir pas1 muvaffa• 
kiyetle kale oniine kadar surer ken F ener 
miidafilerinden Y a§ann bir c;elmesile ye• 
re yuvarland1. Hakem penalt! eezas1 ver· 
di, fakat Ankarahlar bu fusattan istifade 
edemediler, top kalenin iistiinden a§t•. Bu 
fmatm elden gidi§i biitiin oyunun neti· 
sine miiessir oldu. Her iki taraf sona ka· 
dar say1 t;Jkaramad1lar ve F ener ilk dev• 

redeki tek golle tumuvamn galibi vaziye• 
tine ge<;ti. 

F ener taklffil bugiinkii mac;ile Anka· 
rada §imdiye kadar seyredilen oyunlann· 
dan en iyisini, en eanhsm1 gosterdi. An• 
karahlara gelinee evvelki giine nazaran 
c;ok gev§ektiler. Kendilerinden beklenen 
oyunu c;JkaramadJ!ar. Bun a ragmen F e• 
nerin miitemadi akmlanm kesmege mu • 
vaffak olarak takimlan aleyhine ikinci 
bir gole meydan vermediler. 

F enerbah~e • Altmordu ma~1 
Mac;tan sonra Adliye V ekili Sara cog• 

lu ve Tiirk Spor Kurumu erkam sahaya 
~1karak turnuvamn birincisile ikincisine 
kazand1klan kupalan hediye ettiler. Ga· 
latasaray ve Altmordu tak1mlanna da 
hirer kupa verildi. 

Bun dan ba§ka F enerbahc;e kultibiine 
500, Ankara Giiciine 400, Galatasaray 
ve Altmordu kuliiblerine de iic;er yiiz 
lira nakdl miikafat verildi. Ankaraya bu 
U<; giin zarfmda ~ok giizel bir spor bay· 
rami ya§atan sporculanm1z tribiinleri dol• 
duran kesif seyirci kiitlesinin alki§lan a• 
rasmda sahadan aynldJlar. 

Giinet kuliibiinde konferana 
Giine~ kuliibiinden: 
19 birincikanun 936 cumartes! giinii saat 

17 de kuliibiimiizde Bay Biirhan Felek ta· 
rafmdan verilecek Spor mevzulu konfe -
rans i<;ln davetiyelerini herhangi bir sebeb
le almaml§ olan <o.za ve dostlanm1zm bU 
toplant1ya ~eref katmalanm dileriz. 

elli metroluk bir yerde. Hem bu I§Jk rna• 
demki bize giiriindii, demek bizi davet 
ediyor. Hem dikkat ediyor musun? F1r• 
tma ve yagmur hafifledi. Adeta bize 
yol veriyorlar. Haydi yavrum, yiirii ba· 
kahm. Belki s1gmaeak bir yer, belki biraz: 
benzin buluruz. 

!htiyar yere atlad1; eeb fer.erini c;1ka· 
rarak yo! arkada§ml aydmlath ve onun 
elinden tutarak yere inmesine yard1m et· 
ti. Birkac; saniye elektrik ziyas1 altmda 
kalan bu gene kadm, erkek k1yafetinde 
ve seyahat elbisesi giyinmi§ti. Onu go • 
renler on sekiz, yirmi ya§mda bir deli • 
kanh samrlard:. Siyah ve kesik sac;lan 
kasketinin i<;inde ve arkada toplanml§• 
gozleri sac;larile tezad te§kil edecek bir 
renkte, mavi idi. Yiin <;orablarile, k1sa 
kiilotu onun bir kadm olduguna bin §ahid 
istetiyordu. Boynuna yiin atkiSlm sarar~ 
ken: 

- Haydi bakahm, dedi. F akat ge " 
cenin bu saatinde buralarda kim bulunur. 

anlamJyorum. 

- Kimbilir, be!ki koleu, belki r;oban, 

- Miikemmel bir roman zemm1: 

«Bir profesorle gene talebesi, geceyans1 

bir dag ba§mda bozuk bir araba ic;inde 

kalmi§lardJ. Etrafta goz gozii gormiye • 

eek kadar karanhk, §iddetli bir f1rhna, 

gOkte bora hamhklan... Profesor, evet 

- Evet, gorliyorum aroma bana pek c;ift<;i gibi birisidir ... Sen bana kolunu vet 

uzak gibi geliyor. Nasi! gideriz oraya ka- ve yaslan. Dikkat et, toprak fazla c;a ~ 
dar?.. murluya benziyor, batmiyahm, 

- Hay1r ... En c;ok iki yiiz, iki yi.iz [Arkas1 var] 
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KRAL EDW ARDIN FERAGA Ti 

Times gazetesi " Hakikat 
Krahn dost telakkilerine 

• 

kurban gittigidir!, diyor 
------~;_ __ ......... . 

Ba~piskoposu Kral1n dahil Anglikan kilisesi 
oldugu muhiti tenkid etmektedir · 

Windsor diikasinin Enzes· 
feld ,atosunda hayab 
Kral Edvard'm istifasr etrafmda mii • 

talea beyan eden Canterburay Ba~pisko
Posunun nutku hususi bir ehemmiyeti ha
izdir. Ba~piskopos nutkunda ezciimle 
§unlan soylemi~tir: 

«- fngiltere tahtma ciilus eden kral· 
lar arasmda Sekizinci Edvard kadar la
ikleri ~ok enderdir. Ona bezlolunan he • 
Yecanh sadakat te gene emsaline tesadiif 
edilemiyecek d.erecede co~kundu. Allah 
tarafmdan kendisine tevdi olunan vazife 
ise kutsi bir vedia idi. Kendi arzusile is • 
tifa eden Kral bu vediayr ba~kasma ter
ketmi~ ve kendine has samimiyetle sebeb
lerini izah eylemi§tir. 

Mazeret ~ahsi saadettir. Kalb rabrtasr 
nekadar kuvvetli olursa olsun ona bagla
nan yi.iksek i.imidleri inkisara ugratmama· 
s1 laz1mdr. . 

. Bundan daha garib ve hiiziinaverdir 
kr sabrk Kral saadetini huistiyanhgm iz
divac;: prensiplerile gayrikabili telif ~ekil· 
lerde ve milletinin an' ane ve hislerine 
~uhalif tam hayat ve ol~iilerle meluf i~· 
hmai bir muhit i~erisinde aradr. 

K 
Bu muhite dahil olanlar bilsinler ki 

ral Edvardr sevmi§ olan bir millet ta
r~.fmdan bugiin Janet edilmi§ bir mevkie 
du§mi.i§lerdir. Bu sozleri bugiin soyle • 
lli~kten c;:ok i~tinab ediyordum. Fa kat sa
llilll!i olmak ve hakikati oldugu gibi be· 
r~n etmek mecburiyetini hissederek soy· 
uyefum.» 

lngU• l • . ••t l l r:z gazete erznrn mu a ea arr 
Krahn istifasr etrafmda fikir derme • 

Yan eden fn8 iliz gazetelerinden Daily 
Mail fngiltere Kralmm ag1r mes'uliyet ve 
ezici lmtasiyecilikten kurtanlmasrm ve i· 
§inin daha sadele§tirilmesini tavsiye et • 
lliektedir. Simdiki §artlar altmda bu 
llles'uliyetleri deruhde edeeek zeka ve 
kuvvette hi~bir insamn meveud olmadr -
&mr iddia ettikten sonra insanlara be§eri 
takatin fevkinde yiik yiikletilmesinin yan
h§ bir nazariye oldugunu soyliiyor. 

«T aymis» e gore bu imtihandan yii -
Ziini.in akile ~1kan ingiltere, eihan naza -
nnda ingiltere tacmm granit kadar sag
lam oldugunu ispat etmi§ bulunuyor. Mr. 
Maxton tarafmdan ortaya at1lan eumhu
riyet meselesinin 5 reye kar§I 408 reyle 
rnuhalefete ugrami§ oldugu nazan itib~
ra almacak olursa kraliyetin sarsrlmaz b1r 
an' ane oldugu biisbi.iti.in tebeyyi.in et • 
rnektedir. T aymis yammr Kral Edvard1 
kaybederken bu biiyiik kazaner unutma
rnak lazJmd1r diye bitirmektedir. 

Kral dostlarznrn telakkilerine mi 
kurban gitmif 

Paris gazetelerinden Temps da, Se • 
kizinei Edward'm hiikiimdarhg1 brrak -
lllasrndan sonraki vaziyeti hulasa ettigi 
bir YaZJSmda, Londra efkan umumiyesi • 
nin tezahi.irleri etrafmda §U mi.italeayr yi.r
ri.iti.iyor: 

«Times gazetesinin, Sekizinei Ed • 
Ward'rn, bilhassa, temas ettigi bazr dost
lanmn telkinatma kurban gittigi yolun • 
daki iddialanm, bu bahiste soylenebile -
cek en makul soz telakki ediyoruz. Ev • 
velee, Krala en yakm mevkide buiunan 
zi.irnrenin modernizm ve sosyalizm husu
sundaki temayiillerinden, eski saray a • 
detlerine, etikete merbut ~ahsiyetlere kar
§I olan muhalefetlerinden biz de bahset
mi§tik. 

Timesin, iddialanna bahlrrsa, Krai 
Edward, hatalarla dolu demokrasi di.in· 
Yasmm, yegane hakikat te~kil eden dik -
tatorluklere dogru inki§af ederken, bi.i -
Yi.ik bir ahlak serbestisile miiteraflk ol -
masr tarzmdaki kanaatinin kurbamd1r. Bu 
kanaatinde, belki de, kom§u memleket -
Jerden bazrlarmm rejiminden cesaret bul
lllU§tur. Kralm arzularma engel olan §CY• 
~anunu esasi degil, sadeee, imparatorlu
gunun muhtelif aksammm ahlaki ve dini 
telakkileri olmu§tur. Kanunu esasiye ay
km hareket etmek isteseydi, iradesini ka
~~1 .ettirmek ic;in elinde kuvvet yok de • 
&1ld1. Bugiin bile, Londra sokaklannm 
duvarlarmda, Baldwin 'in uzakla§tlnlma
Sim istiyen ve Krala kar&J sars1lmaz bir 
miizaheret vadeden yaz1lar goriili.iyor. 

F akat, hanedan ailesine mensub co -
cuklarm «David Amea» diye ~ag1rd-rk -
Ian Sekizinci Edward, asia hiikiimdarhk 

._ ederniyecegini yahud, tahta c;:1kar ~1kmaz 

§atosundan aynlzrken halka son selamlarmz yolluyor Eslci Kral, Londrada Windsor 

~ekilecegini birka~ senedenberi soyliiyo.~
du. Kendisini tamyanlar, tahta tevarus 
etmege ehemmiyet vermedigini, karde§ -
lerinin bu i~i kafi derecede temin edecek
leri fikrinde bulundugunu bilirler. 

Simdilik, Londra, tngiliz milleti ve 
imparatorluk, krallt~!;J zafa dii§iiren ha -
diseyi unutmaga c;ah§Jyor. Hala Stuart 
taraftarlannm mevcud bulundugu bu 

BMPislcopos Dr. Sang 

memlekette tehlike te§kil eden fa§ist ma
nevralarmdan ba~ka. Avam kamarasm -
da, M. Maxton ba§ta olmak iizere yeni 
bir grup, eumhuriyet~iler gr~pu t~~ekkiil 
etmi§tir. Ger~i. azas1 be§ ten 1ba~et~Jr. Fa
kat 1906 sec;imlerinden sonra, 1§~1 partr
sinin azasr da bundan fazla say1da de • 
gildi. Bundan ma~da, M~. Bal~~in'in, 
Sekizinci Edward Ia yapt1g1 mulakatta 
da soyledigi gibi, ii« nesilden, yani 1837 
de Kralic;e Victoria'nm tahta c;Jki§JDdan
beri kral hanedam lehinde toplanan rna
nevi duygular, viicud bulduklanndan da
ha «abuk soniip gitmek tehlikesine rna -
ruzdur.» 

Kral irin son temenni 
Pariste c;1kan Le Journal gazetesi, mu

harrirlerinden birinin, Paris - Viyana 
treninden yazd1g1 §U tafsilatJ ne~rediyor: 

Windsor Diiki.iniin hususi vagonu -
nun tak1h bulundugu Irene saat 20 yi 30 
gec;e bindim. Zi.irihe kadar gi~ee~gimizi 
zannediyordum. Diiki.in ve ma1yeh erka
nmm biletleri oraya kadar ahnmi§h. Fa
kat diin ak§am, kontrolore, seyahatin Vi
yanaya kadar uzat!lmasr emri verilmi~. 
y ani. diin sa bah saat 1.45 te Ports -
muth'ta ba~hyan seyahat, anca~ bu ak -

m saat 22 de Avusturyda b1teeek. 
§a ' d d · I Fransanm sonuna ka ar, emJTyo u 
boyunca fas1la ile dizilen jandarmaA v.e 

tl'ye efradr miistesna, tamamen hadi-
zap · b d b" 
sesiz gec;en bir seyahat. Ilk a.ra a a, u-
tiin diinyamn tecessi.isii, iizennde top)~ • 
nan bir §ahsiyetin istirahat etmekte oldu

gunu bilen bile yok. 
Diin ak§am, «Fury» ismindeki lngiliz 

kruvazoriinden, kopegi Folie kucagmda 
oldugu halde inip, kruvazore borda bor-

daya yana~ml§ vagonuna binen bu adam 
nekadar sa de goriiniiyordu. T ren harekel 
ederken, orada, ingiltereden gelmi§ bir 
gene krz grupu duruyordu. Di.ikiin vago
nunun perdeleri s1kr srk1 kapahyd1. Sab;k 
hiikiimdar herhalde bu hazin manzarayr 

gormek istemiyordu. Tren gene kJZlann 
oniinden gec;:erken, gozlerin ya§ardJgl go
riildii ve ~u ei.imle, dudaklardan, bir dua 
gibi, mml 11 halinde yiikseldi: 

«Allah Krah korusun l>> 
Arhk sadece Prens Edward olan eski 

Kral i~in son temenni idi bu.» 

Enzesleld ~atosunda 
Kendisini, Viyanadan 55 kilometro u

zakta. Baron Ro<;ild'e aid £nzesfeld §A· 

tosuna atan eski Kral ve §imdiki Wind
sor Dukasr Viyana istasyonuna vas1l o
lur olmaz ilk sozii: 

«- Bana bir haber var m1 ?» suali ol-
ffiU§tUr. 

Mrs. Simpson'la, talak karan kesbi 
kat'iyet edineiye kadar bulu§mJyacagrm 
okudugumuz Diik, Enzesfeld §a~osuna 
vas!) olmakla yeni hayatl ba§laml§ olu -
yor. 

Viyanadan §atoya vas1l olunc1ya ka
dar 5 kilometroluk §osenin her iki tarafl 
da s1k1 s1k1ya siingii takrni§ askerle muhat 
bulunuyordu. ~osenin son kilometrosu 

dahilinde muhaf1zlar adrm ba§ma dene· 
cek bir kesafet peyda etmi§ti. Nekadar 
kalaeagr belli olm1yan ihtifagahmda 
Mrs. Simpson tarafmdan goriildiigiine 

§iiphe olm1yan telgraflan tekrar tekrar 
okudugu soylenen Windson Dt:kasr 
Viyana istasyonunda resimlerinin altnma· 
sma miisaade etmi§tir. F otograflanm al -

mak iizere gazeteeilere be§ dakikasini 
tahsis eden sab1k hi.ikiimdar almanea ko· 

nu§uyordu. Misafiri olarak kald1gi Ba
ron Roschild Avusturyanm en me§ht:r 
banker ailesine mensubdur. Baronun kar· 
de§i bir Amerikah kadmla evlidir. Phil
dephia sosyetesinin en me§hur giizeli olan 
Barones ~oenbron koeasr gibi sporcu, av, 

tenis ve golf merakhsrdJT. Bu itibarla 
Windson Diikiini.in buradak' I ayah 
mizacma uygun dostlar araomda eglenceli 
olarak ge~ecek demektir. 

fstikbale aid planlan hakkmda pek az 
haber alman Windson DiikiinL;n ingil -
tere kanunu esasisine gore ic;timai vazi-

yeti ne olaeakhr f ~unu soylemek t:zrm· 
drr ki bu, 1ngiltere tarihinde misline te· 
sadiif edilemiyen bir vaziyettir. 

fngiltere kanunu esasisine gore sabrk 
Kral hala Prens Edvard olarak kal -
maktadrr. lstifanamesinde gerek kendi 
gerekse ahfadmm Kraliyetle olan miina
sebatmdan feragat ettigini tasrih eden es· 
ki Kral Windson Di.iki.i olarak evlendigi 

takdirde kansr Windson Dii§esi iinvam· 
m alaeak ve koeasma yapdmasl mutad 
merasimden istifade edecektir. 

Dq~er taraftan Windson Dukii oto -
matikman Lordlar kamarasr azasmdan 
oluyor. Maamafih bu cihet kat'i olarak 
anla~rlmak ic;:in kendisinin Diikahga a1d 
resmi muamelesinin tekemmiil etmi§ ol -
masr laz1mdJr. 

~urasr da §ayam kayiddir ki Lordlar 
kamarasmda halka bi' at yemini icra e· 

den bir Kral lngiltere tarihinde misaline 
tesadiif edilmiyen bir hadisedir. 

Eski Krahn ~oeuklan di.inyaya gelirse 

1, kanunu i~in 
yapdan haz1rhk 
i, biirosu bugiin 
faaliyete ge~iyor 

Diger miihim sanayi merkezlerinde 
oldugu gibi ~ehrimizde de yeni kurulan 
i§ Ba~miifetti§ligi biirosu bugi.inden iti • 
baren faaliyete gec;eeektir. istanbul biiro
su reisi Haluk Ankaradan ~ehrimize gel
mi~ ve bi.ironun hamhklarile rne§gul ol
maga ba§lamJ§hr. 

i§ biirosu, yeni h Kanunu tatbik mev
kiine konulune1ya kadar kanunun tr.Lbi
katma aid hamhklarla me§gul olacakhr. 
F abrikalarda ve sanayi mmtakalarr:-~.da 
kanunun hiikiimlerine gore kurulacak te
§ekkiiller i.izerinde hamhk yapJlacak, 
fabrika idarelerile temas edilecek, nahiye 
mi.idiirleri, kaymakamlar ve valilerle ka
nunun tatbikatmda alaeaklan roller hak
kmda gorii§meler yaprlacakhr. Bu me • 
yanda h Kanununun tatbikma gec;ilme -
den evvel kanunun veeibelerinden kurtul
mak i~in bazr fabrikalarm amelelerini 
i§ten c;1karmak, yevmiyelerini azaltmak 
suretile yapt1klan hareketlere aid vuku 
bulan §ikayetler de tetkik edileeektir. 

/ktrsad Vekiiletinin miihim bir 
tamimi 

lktrsad Vekaleti Vilayete ~u tamimi 
gondermi~tir: 

1§ dairesinin bolgeler te§kilatr bugi.in
lerde mesaisine ba§lryacakhr. Bu te§kila
tm ilk vazifeleri 1§ Kanununun tatbika -
tma hamlanmak, bunun i~in de i§ yerle
rini tesbit eylemekten ibarettir. Bu 1~m 
hie; olmazsa kanunun mer'iyete girecegi 
15 haziran tarihinden evvel bitirilmi~ ol
masJ lazJmdir. 

1§ Kanununun ikhsadl ve ic;timal bi.in
yemiz itibarile esasmdaki ehemmiyet 
izahtan miistagni degildir. Bu kanunun 
~i.imulii dairesine gireeek yerlerin once -
den tamamen te~il ve tesbit edilmesi ve 
ileride tatbikata gec;ildigi zaman memle
ketteki i§ hayatmm umumi nizam ve 
ahengi haricinde bir takrm yerler kalma
masr kanunun tatbikatmdan istihdaf edi
len gayeyi hafiflettirir. Bu itibarla c;ok 
dar bir zamana Slgdmlacak alan hazrrhk 
faaliyetlerinde mahalli makamahn te~ki
latrmrzla azaml dereeede te§riki mesai e
derek muamelatmr takviye ve tesir eyle
mesi icab etmektedir. 

Bunun i~in de kanunun 6 ncr madde
~Ql bir kere daha hahrlatmak icab eder. 

Vilayet dahilinde biitiin miilki ve be
ledi makamlann ve bu meyanda bilhassa 
zab1tanm gerek 1~ dairesi reisliginden, 
gerek vilayetinizin dahil bulundugu bQJ . 
ge amirligi tarafmdan, yahud muayyen 
bir vazifeyi ifa srrasmda herhangi bir i§ 
miifetti§inin vaki olacak yard1m talebine 
si.iratle eevab vermeleri rica olunur. 

bunlar babalannm i.invan ve riitbesine 
tevariis edeceklerdir. 

Mm. Roschild'in soyledikleri 
Enzesfeld §atosu sahibesi Madam Ia 

Baron, Roschild bir F ransrz gazetesinin 
telefonla vuku bulan sualine §U eevabr 
vermi§tir: 

«- Misafirimiz dinleniyor, yegane 
arzusu istirahattir. Burada bulunmakla 
mes· ud goriiniiyor. Filhakika, kendisini 
seven ve kendisine sadakatle merbut bu
lunan dostlan arasmda olmak §artile en 
emin inziva da burasJdJr. 

izdivacm kanunen imkan dahiline gi
rebileeegi tarih alan 27 msana b.dar 
Mrs. Simpson'la gorii§miyeeegi muhak
kakhr. Saadetine engel olabilecek hi«bir 
harekette bulunm1yacakhr. Bu, oyle bii
yiik ve oyle giizel bir a~k ki, romantizmi
ni kaybetmi§ olan asnmrzda hala boyle 
insanlarm bulunmasma hayret edilir.» 

Mrs. Simpson'un gezintileri 
Kan 16 (A.A.) -Madam Simpson 

§ehirde dola§mJ§ ve Amerika konsoloslu
guna da ugram1~hr. 

M. Rogers, Madam Simpson'un tala· 
kr hakkmda hie; bir resml kagrd imzala -
mamJ§ oldugunu beyan eylemi§tir. 

Viyana 17 (A.A.) - Windsor Dii
kasmm etrafmdakiler Madam Simpso -
n'un Avusturyaya seyahatinin heniiz 
mutasavver oJmadlgiDI soy)emektedirJer. 

Sabzk Kralzn servt::i 
Paris 17 (A.A.) - Paris Midi'nin 

Londrada iyi bir membadan ogrendigine 
gore bazine, Windsor Diikasma zanno
lundugu gibi 50,000 degil, 25,000 lngi
liz lirasr tekai.idiye tahsis edeeektir. 

Kralla M. Neville Chamberlain, di.in 
bu hususta gorii§mii§lerdir. 

Ortada dola§an bir §ayiaya gore, sa -
b1k Krahn §ahsi servetini hayli yemi~ ve 
hatta istikrazlarda bulunmu§ oldugu ha
beri i.izerine amele f1rkasr bu tenzilatm 
icrasmda ISTar etmi§tir. 

Laneastre ve Cornanailles Diikahkla
nmn ziya1 kendisine senede 120,000 1n
giliz lirasma mal olmaktad1r. F akat, ivi 
malumat almakta alan mehafil, kendi;i
nin §ahsi servetinin normal surette altt 
milyon fngiliz lirasma balig oldugu fik
rindedir. Bunun be§ milyonu Kralic;e 
Viktorya' dan, ve bir milyonu da Kra
lic;e Alexandra' dan miras kalmr§hr. 

F rans1z matbuat1nda 
• • 

ne§riyat 
• 

Gazeteler Sancakta tazyik olmadigini ve Tiirklerin 
ekseriyet te,kil etmedigini iddia ediyorlar 

[Ba$tara!t 1 inci sahijedeJ 
Fransanm, bu sessizlikle mukabelede u
zun muddet devam etmiyecegini, daha 
dogrusu edemiyecegini ~oktan tahmin 
ediyor ve bekliyorduk. Nihayet !sken -
derun ve Antakyadaki vatanda§larrm1 -
zm maruz kaldrklan tazyikr, zulmu, i§
kenceyi Cenevredeki beynelmilel mah
kemeye havale etmemiz Frans1z refik
lerimiz.in kalemlerine vurulmu§ olan 
kilidi ac;mr§ oldu. Son iki gun zarfmda 
gelen gazetelerin bir c;ogunda milli da
vamrzm ote tarafta uyand1rd1gr akis -
leri gorebiliyoruz. 

Fransrz muharrirlerinin uzerinde lS -
rarda mu~terek olduklan iki nokta var: 
1 - Turk matbuatmm Antakya hadise
lerinde mubalaga etmesi; 2 - !skende
run ve Antakyadaki Turklerin nihayet 
yuzde krrkr ge<;miyen bir ekalliyet te§
kil etmeleri. 

Milletler Cemiyetinin Sancaga gon -
derecegi bitaraf lie; mu~ahid, Sancakta
ki idarenin daha salim bir §ekil alma
sma nezaret etmekle beraber Turk mat
buatmm bu badiseleri mubalaga ile de
gil, bilakis olsa olsa belki biraz eksik 
bildirmi§ olduklanm ve bu mmtakamn 
ba~tan a§agt Turk vatam oldugunu ve 
bli§tan a§agr Turkle dolu bulundugunu 
da goreceklerdir. 

13 kanunuevvel tarhili Le Temps ga
zetesi cSancak meselesi, Milletler Ce -
miyetinde. ba§hkh yaZismda davamr -
zm tarihc;esini yap1yor ve bu mesele -
nin Turkiye ile Fransay1 birbirine kar§I 
k<>ymadrgma i§aret ederek cihtilafm 
Turkiyenin istediklerile Milletler Ce -
miyeti prensipleri arasmda oldugunu 
ve Fransanm §imdiye kadar ~arkta bu 
prensiplere riayet ettigini. yaz1yor. Bu
nunla beraber Milletler Cemiyetinin 
§imdiye kadar tatbik olunagelen pren
siplerinin bozulmasile Suriyede asayi -
§in temininin Fransa i~in c;ok mu~kul o
lacagrm kaydeden Le Temps makalesi
nin alt tarafmda diyor ki: cMilletler Ce
miyetine verdigi istidasmda Turk hu -
kumeti Sancakta bir asayi§sizlik oldu -
guna i§aret etmi§tir. Bu iddialar asrlsrz
dir. 9 eylUldenberi Sancakta bir tek ha
dise olmu§tur ve §imdi her yerde su -
kun tamamen iade edilmi§ bulunmak -
tad1r. • 

11 tar·ihli L'Ere Nouvelle , lspanya 
hadiselerini mlitalea etmek i!fin topla
nan Milletler Cemiyeti konseyinin fev
kalade ic;:timamda Turk hukfunetinin lS
ran uzerine Sancak meselesinin de go
ru~ulmesine ba§lanacagrm yazdrktan 
sonra her §eyden evvel bu meselenin 
bir Turk - Fransrz meselesi olmryacagr
na ve Turk - Fransrz munasebatma as
la tesir edemiyecegine i§aret etmekte -
dir. Bundan sonra Turk matbuatmm iki 
aydrr yapmakta oldugu ne§riyattan bah
seden ve baz1 TUrk gazetelerinden par
c;alar alarak bunlarm ash olmadrgrm 

yazan M. Herriot'nun gazetesi yaz1srm, 
Milletler Cemiyeti tarafmdan gonde -
rilecek olan bitaraf tetkik heyetinin ka
rarma pe§in bir itimadla ve bu §ekli 
hallin bu nevi meselelerde daima 
olunan bir usul oldugunu soyliyerek 
tiriyor. 

Fransada Kral taraftarlarmm 
efkan olan L'Action Franc;aise 
pasta ile gelen 14 kanunuevvel 
ntishasmda clskenderundan 
ba§hkh yazrsmda hadisenin tarihini 
saca anlatarak gazetemizin bir maka 
lesinden muhtelif parc;alar almakta 
bunlan guya cerhetmektedir. L'Acti 
Fran~aise diyor ki: cAnkarada ve !s 
tanbulda ne denirse densin, Sancak 
halisi Turk olan bir Turk toprag1 d 
dir. Turkler burada takriben yuzde 
nisbetindedirler ve binaenaleyh ekse 
riyeti te§kil etmemektedirler .• 
yazlSlnm alt tarafmda Buylik Atattir 
kun 15 senedir kazandrgr mu 
leri sitayi§le zikrediyor. J. Delebeq 
imzah olan bu yazr L'Action Fran 
c;aise'in oteden beri §iar edindigi 
Milletler Cemiyetinin manasr ve kry 
meti olmadrgma yeni bir i ~aretle bit 
mektedir. 

CEure'un tamnml§ muharriresi 
G. R. Tabouis bu defa Fransamn 
haricinde en biiyiik gazetesi alan 
Petit Marseillais'ye Cenevreden yolla 
drgr 13 kanunuevvel tarihli mektubun 
da Antakya meselesini uzunboylu mii 
talea etmckte ve Turk hukumetinin 
tediklerini tahlile ve tahmine ~ah§m 
tadrr. 

Mme. Tabouis clskenderun ve 
yamn Suriye Mkimiyeti altma 
sini Atatiirkiin hic;:bir zaman kabul 
miyecegini, Tiirk hlikfunetinin 
dogrudan dogruya Milletler Cemiye 
tine bagh ve bir Fransrz, bir de 
komiserinin idaresinde yan 
bir hukumet istiyecegini. 
Meselenin her iki tarafr memnun 
cek bir ~ekilde halledilmesindeki 
yuk mti~kullere de i~aret eden 
rire yazrsrm cbu meselede Turk 
jinin arkasmda lskenderun 
butun bahri ehemmiyetinin sakh 
lundugunu, soyliyerek bitirmektedir 

L'Ordre, Milletler Cemiyetinde 
takya meslesini mevzuu 
Ba§vekil lsrpet !nonunun s~n 
dan muhtelif parc;alar almr~trr. 

Le Petit Journal ise Turkiye ile 
lugunu zehirlemekte Fransamn 
menfaati olmadrgrm ve bu 
uyu§mamn kolayca mumkun 
gunu yazmakta ve Fransrz 
cc;abuk ve durust hareket etmesini• 
siye etmektedir. 

Kaplanla korkun~ bir bo.., _11.11' ..... 

Hasan isminde bir gene ag1r 
!zmir (Hususi) - Ku§adasr civarm -

daki c;adrrlarda oturan Hasan nammda 
gene bir Yuruk delikanhsr, orman ic;in
de bir kaplanla bogu§mU§ ve agrr su -
rette yaralanml§tlr. 

Hasanla Memleket hastanesinde ko -
nu§tum. Zavalh, kaplamn penc;eleri al
tmda feci bir hale gelmi~. <;ehresinin 
yansr gitmi§, kollan tamamile param
parc;a olmU§. Vlicudtindeki yaralar da 
ayn .. Hadiseyi bana §U suretle anlattr: 

- Benim, guzel bir danam vard1. Bir 
gun onu paramparc;a buldum, ne oldu
gumu bilemedim. Danamn le§ile bir 
kapan kurdum. Yliregim c;ok yanmr~tr . 
Geldim c;:adtra yattrm. Ertesi gun ka -
pan kurdugum yere gittim. Bir de ne • 
bakaylm: 

Ne kapan var, ne le~! 
Bir kac; adrm yurudum. !leriden bir 

taklm hi§lrtllar ve solumalar geliyordu. 
Merak ettim, o tarafa dogru ilerledim. 

Garib, hie; gormedigim bir mahluk; 
mutemadiyen le~i par~ahyordu. Kap -
lam hie; gormedigim ic;in, dikkatle ba -
klyordum. Ne yalan soyliyeyim, kap -
lan, hatrrrma gelmemi§ti. Dalmi§lm, 
ona dogru ilerlemek istedim. 

Birdenbire, aJ~ta okundan frrlamr§ 
sert bir yay h1zile ustiime ahldr. Ta • 
savvur edin, tuza~1 filan parc;alayrp ge<;
mi§ bir mahhi.k. Ilk hamlesinde yuvar
landlm. Kime c;attJgrmt arhk anlamr§
trm. Bastrm feryadr: 

Bereket versin ki, bizim c;ad1rlar ya
~mdl. ~rk~da~lardan biri duymu§, e _ 
hnde ~lftes1 ve arkasmda kopegile dal
dr ormanhga. Ben de ba§lad1m kaplan
la bogu§maga .. Arkada~1m tam zama • 
mnda yeti~mi§ti. Kopek kaplana saldrr
dl. Arkada~1m da c;iftesini dogrultup a
te~ etti.. 

Kaplan, yaralanmi§b. Fakat y1klla -
cagma bilakis daha kudurdu ve gerisin 
geriye donerek, bu defa da bizim arka
da§a saldrrmasm m1? 

Bereket versin ki, hem kopek vardr, 

Yaralr Hasanrn hastanede 
alrnmz~ resmi 

hem de c;iftede bir kur§un daha!.. 
Arkada§rm silahmr dogrultup bir 

ha bo§alttr. Kaplan, ikinci bir yara 
ha alml§tl. 

Ben, §oyle geri donup te kendimi 
tarayrm, derken §iddetli bir 
yere yuvarlandrm.. Artrk 
yenilenmi~ti. 

Canavarm grrtlagma 
Giiciim yettigi kadar s1k1yordum. 
pen~e ile rasgele yerime 
Altalta, ustliste bogu~urke;1, n.v•J""''" 

diger arkada§rmm tekrar kendisine 

cum ettiklerini gorunce, beni yere 
tr ve sanki hic;:bir §ey olmam1~ gibi, 
drrrm suratile ormanhgm ic;:ine 
gitti. 

Tayyareci 
geliyor 

Atina 17 (Hususi) - Hindi 
Fransa arasmda bir mukavemet 
yapmakta iken buraya i 1en Frans1z 
yarecisi Coste bugiin tayyaresile 

bula hareket edecektit· . 
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c icin C vre Heyecanb bir 
• rtvayet 

I 
• 

(Ba$taratl 1 tnct sahifecle) 

soylemi§tir. Beyanat mecliste ~ole musaid 
kar§!lanml~t:Ir. 

Ertesi giinkii konsey i~timamda Fran
SlZ murahhas1 ve Hariciye Mliste§an M. 
Vienot hlikumetinin noktai nazanm an
latml~, lakin Sancakta tethi§ hareketi ol
madJgmJ izaha ~h§Irken o havaliye faz· 
la k1t' alar getirildigini, bir alay Cerkez 
siivarisinin Sancaga gonderildigini itiraf 
etmi§ ve bittabi bu sozler konseyde fena 
tesirler buaknu§hr. 

M. Vienot meselenin Turkiye - Fran
sa arasmda degil, Tiirkiye • Milletler 
Cemiyeti arasmda oldugunu soylemi§tir. 
Konsey Sancak mevzuu iizerinde bir ra
por haz1rlamak iizere lsve~ Hariciye 
Nazm M. Sandler'i memur etmi§tir. 

M. Sandler'in raporu 
Milletler meclisi konseyinin c;ar~amba 

giinkii toplantJsmda mazbata muharriri, 
M. Sandler a§agJdaki raporu okumu§tur: 

«Konseye verilen !skenderun ve An
takya meselesi, Tuk hiikumetinin konsey 
azasma tevzi edilen 10/12 tarihli tebli
gatma mevzu te§kil etmektedir. 

Diger taraftan, Tiirkiye ve F ransa 
miimessilleri, konseyin 14 ve 15 kanu -
nuevvel cel~elerinde, noktai nazarlanm 
izah etmi§lerdir. 

Vesikalardan ve cereyan eden miiza • 
kerelerden anla§Ildigma gore, bu bolge
ye taalluk eden beynelmilel vesaik hak· 
kmda alakadar hi.ikilmetler arasmda go· 
rii§ ihtila£1 mevcuddur. 

Konsey azas1, iki hukumetin miilhem 
oldugu samimi dostluk ve husni.iniyet fik
ri hakkmda iki tarafc;a verilen teminah 
kaydemnekle §iiphesiz bahtiyardular ki 
bu hal. meselenin neticesini mi.isaid bir 
surette gormege imkan vermektedir. 
Fransanm ve Tiirkiyenin mi.imessilleri, 
esas meselenin tetkikinin gelecek mutad 
toplantJ devresine biraki!masmi konsey • 
den istemek hususunda mutah1k oldukla
nm bildirmi§lerdir. Buna mhzaren ve 
icab eden siikun ce itimad havasmm ih -
das1 ic;in, baz1 tedbirler derpi~ edilmi§tir. 

Tiirk teklili 
Tiirkiye miimessili. ko11~eyin 1.4 U • 

punuevvel celsesinde, Milletler Cemiye • 
tinin bir komiserinin fili idaresi altma ko· 
nacak kiic;iik bir bitaraf jandarma miifre
zesinin gonderilmesini istemi§ti. F ransa 
mumessili, kendisile yaptJgJm gi::iru§meler
de, kendi fikrince bu tedbirlerin yerinde 
olmJyacagmJ, bildirmi~tir. Ti.irkiye mi.i -
messili bu noktai nazara i~tirak etmemek
tedir. Diger cihetten, F ransa miimessili 
hududun iki tarafmda tahkikata tevessi.il 
edilmesinde 1srar etmemi:}, fakat konse· 
yin bizzat Sancaga mi.i§ahidler gander • 
mege davet edilmesini teklif eylemi§tir. 

Suriye muahedesinin tasdikt 
gecikecek 

Budan ba§ka. F ranSIZ mumessili, kon• 
seyin esas mesele hakkmda kararm1 ver· 
me sine mt1zaren, son F ransJZ • Suriye 
muahedesinin tasdikm1 geciktirmeyi ta • 
ahhiid etmi~tir. 

F ransa askeri geri ~ekiyor 
Nihayet, F rans1z mlimessili, mii§ahid

ler yerlerine vanr varmaz ahiren Sanca· 
ga hususi surette gi::inderilmi~ olan kltaa
tm geri almmasml ve orada bulunan as -
kerl unsurlann normal mevcuda indiril • 
mesini taahhlid eylemi$1ir. 

Bu noktai nazara iljtirak 
etmiyoruz 

Konseydeki Tiirkiye miimessili, hu • 
dudun Tiirkiye cihetinde asker! mahiyet· 
te hic;bir tedbir mevzuu bahsolmadigmi 
bildirdikten sonra, Sancaga mii§ahidler 
gonderilmesi hakkmdaki F ranslZ miimes
silinin talebine, teklif edildigi §ekilde, i§
tirak etmedigini si:iylem~tir. 

Mii,ahidlerin rdlii 
Bunlardan da anla§lldJgJ vec;hile kon· 

seyin ittihaza davet olunacag1 tedbir -
ler hususunda bir anla§ma tahakkuk ede
memi§tir. Herhalde konsey her iki hli • 
kumete de itimad edecektir. Bu iki hii -
kumet, malum oldugu iizer.e icab eden 
manevi siikunu tahakkuk ettirmek ic;in 
hic;bir gayretten farig olmtyacaktJr. 
Maamafih, Fransa hi.ikumetinin kat'i ta· 
lebi dolay1sile, raporti::irsiiz 1skenderun 
Sancagma en ktsa bir miihlet zarfmda iic; 
mii§ahiddep murekkeb bir heyet gonder
mek teklifi11de bulunur. ~uras1m tasrih 
etmek muvaflk olur ki, FransiZ teklifine 
gore bu mii§ahidlerin vazifesi ne mesele
nin esasm1 tetkik, ne de lskenderun ve 
Antakya mmtakasmda en son hadis olan 
veya olabilen vak' alan tahkik etmek de
gildir. Keza mii§ahidler ne asayi§in mu
hafaza.smda bizzat hareket edecek. ne de 
efkann teskini ic;in dogrudan dogruya 
miidahalede bulun<~bileceklerdir. Onlarm 
rolii mu§ahedede bulunmaga ve icab1 
halde konseye mah1mat verecek surette 
hadiseleri takibe inhisar edecektir. ~nasi 

~ 

uvakkat r ar 
[Ba~taraft 1 tnct sahijede] 

nm yapml§lardir. Ayni zamanda, gece • 
leyin muhim miktarda silah ve miihim • 
mat nakliyati yap!lml§tlr. 

Eko do Pari diyor ki: 
~uras1 kayde §ayand1r ki, !svic;re de 

birkac; haftad;mberi hududu himaye ic;in 
tedbirler almaktadJr ve motorlu k1t' alar Ia 
mi.icehhez b!r himaye kolu te§kil etmi§ ' 
tir. 

bedihidir ki, mahalli hiikilmet erHm 
mii~ahidlere vazifelerinin ifasmda her 
tiirlu teshilatl yapacaklard1r. 

Tehlif edilen karar 
Konsey kendisine yaptig1m bu teklif

leri kabul ettigi takdirde a§ag1daki karar 
suretini tasvibine arzedecegim: 

Konsey, 
I - iskenderun ve Antakya havali • 

si hakkmda ortaya c;1kan meselenin esa
smm tetkikini konseyin ikinci kanundaki 
alelade ic;tima devresine teh.iri hususun -
da Tiirk ve F rans1z hiikumetlerinin mu
tabJk kaldiklanm mii§ahede ederek her 
iki hukumete bu muddet zarfmda ko -
nu~malanna raporti:irle s1k1 bir temas ha
linde devam etmelerini tavsiye eyler. 

2 - Meselenin mes'ud bir neticeye 
vardmlmasma yardrm ic;in hic;bir gayre· 
tin esirge~ecegi yolunda F rans1z ve 
Tiirk hiikumetleri tarafmdan verilen te
minah sened ittihaz eyler. 

3 - Frans1z hiikumetinin yapt1g1 
kat'i talebi kabul ederek 1skenderun san· 
cagma en lma bir miiddet zarfmda rol
leri i§bu raporda tayin olunan ii~ mii§a• 
hid gondermege karar vermi§tir. 

4 - Konsey reisinden, raportoriin 
teklifi iizerine, mezkur mii~ahidlerin ta· 
yinini rica eder. 

5 - Mii§ahidlerin vazifesine aid aza· 
mi muddeti 1937 bi6ncikanunun sonu o
larak te~bit ey ler. 

6 - Mii§ahidlere sekreferlikleri ic;in 
icab eden memurlan vel'llllege gene! sek
reteri davet eder. 

7 - Mali nizamnamenin 33 iincii 
maddesi mucibince, i§bU karann tatbi
kmdan tevelliid edebi]ecek masraflan 
kar§IIamak iizere avans hesabmdan 75 
bin !svic;re franhk (takriben 22500 Turk 
liras1) bir meblaga kadar icab eden pa· 
raYJ. almaga genel sekreterligi mezun kJ
lar. 

8 - i§bu karar suretinin ittihazmm 
hic;bir vec;hile meselenin esasJna dokun • 
mJyacagmJ ve bu meselenin tamamen a· 
c;1k kalacagm1 tasrih eyler. 

Dr. Rii,tii Arastn beyanalz 
Bu rapotun kuaatini mliteak1b TUrk 

delegesi T evfik Rii~tii Aras soz alarak 
a§agJdaki beyanatta hulunmu§tur: 
«- Tiirkiye, muhterem mazbata 

muharririmiz tarafmdan bize tevdi edilen 
karar sureti projesi hakkmda istinkaf re
yi vermege karar vermi§tir. 

Tiirkiye Cumhuriyetini bu karan ver
mege sevkeden sebebleri size ve bilhas· 
sa M. Sandler'e bildirmeliyim. Turkiye 
mi.imessili ic;in, memleketini pek ziyade 
alakadar eden bu meselede mi.isaid bir 
rey vermemenin miiellim biriCY oldugu • 
nu her§eyden evvel soy lemek isterim. Fa
kat meselenin ehemmiyeti teklif edilen 
mukarrerata i§tirakime imkan vermemek· 
tedir. Ayni zamanda menfi bir reyle bu 
mukarreratm kabuli.ine de mani olmak 
istemiyorum. Cumhuriyet hiikumetinin 
Fransaya kar§I muttas1f oldugu c;ok dos
tane hissiyah huzurunuzda bilhassa kay· 
detmek isterim. Bu ruh dairesindedir ki, 
hadis clan ihtilaf hakkmda F rans1z mu· 
messillerile memnuniyet verici dostane bir 
tarz1 hal aramaga gene ~ah~acag1m. 

Bu fekle ni~in muanztz? 
Muhterem mazbata muharririmiz ta • 

rafmdan yap1lan gayretleri sayg1 ile a • 
narak ve kendisine burada minnettarh • 
g1m1 bildirerek, Sancak ahalisinin miiel
lim vaziyetini gozoniinde tutan Cumhu · 
riyet hiikfunetinin Konseyden, esas me • 
selenin tetkik ve hallini haz1rlamaga ma
tuf tahaffuzi tedbirler kabul etmesini is· 
temi§ oldugunu hahrlatmakhg1ma miisa· 
adenizi rica edecegim. Cumhuriyet hii· 
kumeti, bu maksadla, meseleye mevzu 
te§kil eden mmtakan1n, orada cereyan e· 
den hadiseler hakkmda ciddi bit tahki
kat icra edilebilmesi havamn diger §id
det tedbirlerile yeniden bozulmamasJ i • 
c;in, tamamen bitaraf hale konulmasm1 
tektif etmi§ti. Bu §artlar ic;inde, hiikume· 
tim bizzat kendi arazisi iizerinde de bu
na benzer bir tahkikat icrasma raz1 ol • 
maga amage olurdu. Muhterem mazbata 
muharririmizin huzurile cereyan eden go
rii§meler esnasmda, F ran~amn m"Uhterem 
miimessili, bizce mi.iessir bir teminat te§
kil eden taleblere i§tirak edemiyecegini 
bildirmi§tir. Bu red ve sadece bir mii$ahid 
komitesi ihdas1 teklifi, boyle bir komite
nin Sancak vaziy~ti hakkmda faydah bir 
surette malumat alamJyacagmJ, c;iinku bu 
komitenifl yegane istihbar m~mballlm ge· 
c;en hadiseden bizim nazanm1zda mes'ul 
olan mahalli makamat olacagm1 bildir -
mekligime saik oldu. 

Tedbir gayrikalidir 
Bununla beraber, uzla§ma gayretim 

bu noktada durmad1 ve lit;: bitaraf mli -
messile bir F rans1z, bir de Tiirk delegesi 
iltihak etmek $artile, Sancaga boyle bir 

komisyonun gi:inderilmesini kabul ettim. bulunmu§tur: 
Komisyonun, bu suretle te§kil edildigi «- Sandler'in tevdi ettigi raporu ve 
takdirde, bizi alakadar eden vaziyet hak- karar suretini kabul etmekle heraber, 
kmda Konseye malumat vermek husu - Konseyin heniiz Turkiye ile Fransa' ara· 
sunda azc;ok faydah olabilecegini du • smda tam bir anla§ma tahakkuk ettirebi· 
§iindiim. F rans1z miimessili, bu teklifi de lecek bir vaziyette bulunmadJgmJ mii~a
kabul edemiyecegini bildirdi ye bu hal hede ile duydugum teessiirleri izhar ey• 
beni teklif edilen tedbirleri heyeti umu - lemekten kendimi alamiyorum. 
miyesi itibarile gayrikafi addetmege mec- Karar suretinde derpi§ olan tahaffuzi 
bur etti. Bununla beraber, bu cihette bir tedbirler baz1 noktalarda Turk hiikume· 
tecriibe yapilmasma mani olmak isteme - tinin tekliflerine tevafuk etmemkle hera
dim, fakat tamamen samimi olarak ki .. her Ti.irkiye ile Fransa arasmdaki soyle 
fayetsiz addettigim bir tam halle i§tirak nildigi gibi ihtilaf degil, fakat ge~ici an· 
mes\iliyetini iizerime almak benim 1~in la§ffiazhk iizerinde bir itilaf zemini ha
imkansJZdJ. hte istinkafunm sebebleri ~:~rlamak ic;in zaruri olan ruhi §artlan ih· 
bunlard1r ve Konseyin bunu anhyacagml das edecek mahiyette olacagm1 iimid e· 
iimid ediyorum.» derim. 

Franstz murahhastnm soz.leri RomanyaYJ. Fransaya baghyan derin 
Bundan sonra, F rans1z delegesi M. rab1talar ve beynelmilel hayatta bir nizam 

Vienot a§ag1daki beyanatta bulunmu~ - ve te§riki mesai amili olan Turkiyeye 
tur: kar§l hislerimiz Tiirk - FransJz dostlugu· 
«- Evvela ekselans Ru§tii Arasm na taalluk eden her §eyi bize dogrudan 

raportorlimiize yaptJgi c;ok muhik te§ek- dogruya Romanyay1 alakadar eder rna· 
kiirlere il?tirak etmek isterim. hiyette telakki ettirmektedir. 

Diger taraftan verdigi izahat hukume- Romanya hakikatin tezahiiriinii 
timin hattJ hareketi hakkmda Konsey o· ister 
ni.inde baz1 miilahazalarda bulunmaga Filvaki lskenderun meselesinde hakika-
beni sevketmektedir. Dunkii izahatJmda tinin kabul edilmemesine imkan olm1yan 
da i§aret ettigim gibi Fransa, tahaffuzi kayg1lar, bir taraftan Ti.irkiyenin San • 
tedbirler hususunda, ancak meselenin e - cakta bulunan Tiirk halkmm ak1betine 
sasma dokunmJYacak veya manda sahibi gosterdigi al.3.ka ve diger taraftan Fran
hiikumeti vazifelerinden veya nizami sa·. sanm mandater devlet s1fatile kendisine 
lahiyetlerinden tecrid edemiyecek olan - aid hak ve vazifeler kar§Ismda bulunu -
Ian kabul edebilir. Bu kaygi, gerek bey- yoruz. Fakat bundan daha az hakiht 
nelmilel bir idareye, gerek bu idareye ta- olm1yan bir §ey varsa o da yap1lan beya
bi bitaraf bir jandarma kuvvetine mura - natm ruhundan ac;1k~a miisteban old'.lgu 
caat imkamm yekten ortadan kaldmr. vec;hile her iki tara£ ta kendilerini ayuan• 
Frct~nsa ni~in bu fekilde hareket kaldmnaya ve yakmla~tlram tarsin et • 

etti? mege kar§Ihkh bir te§riki mesai zihniyle 
Ekselans Rii§tli Aras, F ransamn ta • c;ah§acaklard!r, Romany a boyle bir .rih

lebini ve Sancaga bir mu§ahidler heye· niyeti meselenin esasmda mes'ud tan1 hal· 
tinin gonderilmesi hakkmda raportari.ip ler:in bir mlijdecisi telakki ederek boyle 
teklifini Turkiyenin kabul edemiyecek tam halleri §iddetle temenni eder. Bunu 
vaziyette bulundugunu, ~iinkii hiikiune • yalniZ Fransamn ve Tiirkiyenin dcstu ve 
tinin bu teklifi gayrikafi gordi.igiini.i be • miittefiki s1fatile degil, ayni zamanda 
yan etti. Bu §erait altmcla §unu i§aret et- Milletler Cemiyetinin de bir azas1 s1fa 
meliyim ki manda sahibi bir devletin tile temenni eyler.» 
mandasJ altmda bir topraga Milletler lngilterenin kuvvetli alakast 
Cemiyetine mensub bir heyetin gonderil- M. Pella' dan sonra ingiliz delegesi 
mesini taleb etmesi ba§hba§ma emsali go• Cranbom demi§tir ki : 
riilmemi§ bir tedbir te§kil eder. Hiiku • «- Miizakereye kan§tlg1mdan dolay1 
me tim, boyle bir talebde bulunurken, te- beni mazur gorliniiz. F akat Mille tier Ce· 
bariiz ettirmekligimin laz1m geldigi zan· miyeti azas1 s1fatile i~gal ettigim mevki 
mnda. bulundugum bir uzla§rna zihfliyeti haricinde lngiliz hiikilmeti kra!iyf'slnin 
gi:istermi~tir. Eger Fransa, derpi§ edilen meseleye biiyiik bir alaka gostermekte hu
komisyona bir Tiirk ve bir F ransJz de • susi sebebleri vardu ki bunlar evvela ln
legesi ilhak olunmas1 yolundaki Ti.irk gilterenin de mandater bir devlet olmas1, 
teklifini kabul edememi§se, bunun sebebi saniyen Y akm§arkta siyasi huzuru hiGbir 
F ransamn idaresi altmda bulunan bir §eyin ihlal etmemesi yolundaki ~iddetli 
toprakta komisyonun bir Fransiz delege· arzusu ve nihayet ba§hca alakadar iki 
sine ihtiyacJ yoktur; halbuki komisyonda hiikumete kar§t besledigi derin ve samtmi 
bir Tiirk delegesinin bulunmas1 hiikiime· dosduklardJr. 
timi miitekabiliyet prensipi mucibince he· lngiltere teklili kabul ediyor 
yetin mii§ahede sahas1m Sancak hudu • lngiltere hiikfuneti kraliyesi, esas me-
dunun iki tarafma da te§mil etmek tale· seleye mtiteallik olarak hadis olan gorii§ 
binde bulunmaga mecbur ederdi. Bu son ihtilafmm kat'i surette hallinden evvel 
tam hal bertaraf edilmi~ olmakla bera • kararla§tlnlacak tahaffuzi tedbirler hak· 
bcr hiikumetim mli§ahidler gonderilmesi kmda umumi anla§mamn elde edilehilere
yolundaki talebini muhafaza etmi§tir. Fil· gini iimid etmi§ti. Mezkur hiikumet bu 
hakika Turk defegesi Sancak vaziyetinin anla§manm tahakkuk etmemesinden do!a
kendisince cndi§eyi muhik gosteren baz:1 y1 muteessiftir, bununla berabe~. go~teri -
manzaralanna Konseyin nazan dikkatini len dostane ve itilafperver fikir sebeb:ll', 
celbetmi§ti. Vaziyct tasvir edildigi §ekil- meselenin heyeti umumiyesi hakkmda pek 
de oldugu takdirde - ki esasen vaziyetin yakmda dostane bir sureti tesviye elde e· 
boyle olduguna muteriziz - mes'uliyet al• dilebilecegine kani bulunmaktad1r. Hii -
tma girecek olan F ransa hiikumeti bita • kumeti kraliye muvakkat vaziyette kar -
raf mii§ahidlerin Sancaktaki vaziyet hak· §Jia§mlya matuf olan ve mazbata muhar
kmda Milletler Cemiyeti Konseyini ten- ririmizin karar sureti projesinde zikredi
vir edebilmeleri gibi me~ru bir kaygu len tekliflerin kabuliine miizaheret etmi
besler. Diger taraftan §Urasl muhakkak· ye amadedir. Bununla beraber, bu teklif
tu ki, mevzuubahis arazide mii§ahidlerin ler lngiltereyi bilhassa alakadar etmekte
viicudi.i, Konseyin de meselenin esas1 dir. ~linkii lngiltere hal en Fran sa dan 
hakkmda bir karar vermesine mt1zaren ba§ka mandaya malik olarak kalan ye -
herhalde temenni ettigi gibi, siikunun mu• gane devlettir. Bu alaka, bilhassa ls -
hafazasma yard1m etmek gibi bir tesir kenderun Sancagma bir beynelmilel mu
yapacaktn. §ahidler heyetinin gonderilmesi tek!if e -
Fransanzn teklili ve tefebbiisleri dilmesinden miitevelliddir. lstikbalde her 

Hiikilmetimin talebine miilhem olan tiirlii suitefehhiimden i~tinab i~in, §unu 
ikinci kaygu da i§te budur. Bu hususta tekrar etmeliyim ki, mandanm esas bir 
ben, kendilerine tevdi olunan vazifenin prensipi, mandater devletin manda al • 
ehemmiyetini miidr:ik olduklanm ve Kon· tmdaki topraklarda asayi§in muhafaza -
seyi icabmda oldugu gibi haberdar et • smdan yegane mes'ul oldugudur. Me§ ~ 
mege c;ah§acaklanm bildigim mii~ahid • gul olqugum~z hususi halde, bizzat man
lerin basiretkarhgma ekselans Ri.i§tii A - dater devletin kendisi tahsisen ve resrr~en 
rastan belki biraz daha fazla itimad1m bir mii§ahidler heyetinin gonderilmesim 
vard1r. Binaenaleyh Frans1z hukumeti, istemi§tir, B'U §erait ve usul dahil:nde, 
isvec; rnurahhasJ olan raportorlin zikret· ingiltere hiikumeti konseye yap1lan tek 
tigi §U iic; tedbirin miite§ebbisi olmu§tur: lifi kabul etrnektedir. 
Heyet vanr varmaz Sancaga gonderil • Karar bir em&al lefhil 
mi§ olan takviye k1taatmm geri ahnma • etmiyecektir 
s1, meselenin esas1 hakkmda Konseyce bir Diger cihetten, bize bildirilen hal hu-
karar verilinciye kadar Frans1z - Suriye susi bir haldir, zira m<l,ndater dev!etle 
muahedesinin Frans1z parlamentosu ta · diger bir devlet arasmda bir m~ahe,-lenin 
rafmdan tasdikmm tehiri ve nihayet San- tefsirine miitea.llik olarak hadis olan bir 
caga bir mi.i§ahidler komitesinin gonde • noktai n11zar ihtilaf1 mevz"Uu bahistir. Bu
rilmesi. na binaen, kabul ettigimiz usul, m<l.ndi'l 

Omid ederim ki Konsey Turk hiikil • altmdaki bir arazinin dahilinde cereyan 
metinin ihtiraz kayidlerine ragmen Fran- eden hadiseler ic;in bir emsal o!arak ileri 
s1z hi.ikumetinin tekliflerinde hic;bir de - suriilemiyecektir. Bu beyanatJm i.izere, 
gi~iklik yapmamJ~ oldugunu takdir eder.» karar sureti projesini kabul etmek ve maz· 
Rumen murahhasmrn miitaleast bata muharririne tebriklerimi bildirmek 

Frans1z qelegesinden sonra soz alan hususunda konsey arkada§lanma il!il1ak 
Romanya murahhasJ Pella §U beyanatta etmekle bahtiyanm.» 

Raportiiriin siizleri 
Nihayet mazbata muharriri, M. Sand· 

ler, a~ag1daki beyanatta bulunmu§tur; 
«- Hakkimda nazik sozler soyliyen 

konsey azasma te§ekkiir ederim. 
Mazbata muharriri ve konseyin azas1 

sJfatile, derpi§ edilen tahaffuzi tedb·· rler~ 
verilecek §ekil hakkmda ihtilaflann halen 
mevcud kalmasmdan ve bunun Tiirkiye 
mumessiline teklif edilen karar suretine 
i§tirak imkamm vermemesinden dolay1 mii· 
teessifim. Fa kat, hassaten alakadar olan 
iki hiikumet arasmda cereyan ed.!cek o· 
Ian gorii~meler bakimmdan, mes"lenin 
mes'ud bir tatz1 halle baglanmasma h~· 
dim olmak ic;in hi~;bir gayreti esirgemiye· 
cekleri hakkmda bu hiikumetler tarafm -
dan verilen teminata ehemmiyetle i§<>ret 
etmeliyim. Konsey, §imdiki tarzi hallin 
kabulii ile bunu hassaten kaydetmekte -
dir.» 

Kral kabul edildi ve konsey 
dagzlr,fr 

Milletler Cemiyeti konseyi, mazbata 
muharriri M. Sandler tarahnq.,.n veriien 
raporu, Tiirkiyenin istinkafma mukabil, 
ittifakla kabul etmi~ ve bunu miireckib 
reis bunu mii~ahede ve tesbit ederek, 
i~tima devresini kapatmJ~trr. 

Hududda alrnan tedbirler 
Haleb 16 (A.A.) - Havas l:li'di 

nyor: . 
Sancakta siikiln hiikiim siirmektedir. 

Bununla beraber, muhtemel hadi~elerin 
online gec;mek ic;in, Tiirkiye-Suriye hudu
dunda emniyet tedbirleri ittihaz ed: mi§
tir. Suriye meb'uslan Arab ve Turk aha
lmin intihab miicadelesi esnasmda ik1 ki· 
§inin i:iliimiine ve 20 ki§inin yaralanma -
sma sebeb olan hadiselerden dolay, mi.it
tefikan miiteessif bulunmaktadular 

Heyetimiz Pariste temaslara 
ba,lzyor 

Ankara 17 (T elefonla) - Buraya 
gelen haberlere gore, Hariciye Vekib • 
miz T evfik Rii§tii Aras, H ariciye V e • 
kaleti Katibi Umuroisi Numan Mene -
mencioglile refakatindeki zevat Cenev -
reden Parise e mi§lerdir. Heyetimil: 
Pariste, Sancak dava.s1 etrafmda Frans1z 
hiikumetile gorii§melerde bulunacakhr. 

*** 
Franstz seliri hareketini tehir etti 

Ankaradan verilen malumata gi:ire bu
giinlerde Parise hareketi -mukarrer olan 
F ransJZ sefiri M. Ponsot hareketini te -
hir etmi§tir. 

Bitaral mii~ahidler homitesi 
kimlerden miirehkeb olacak 

Cenevre 17 (A.A.) - 1skenderuna 
gonderilecek mii§ahidler komitesi bir is .. 
vic;reli, bir Holandah ve bir Norve~li • 
den miirekkeb olacakt1r. Alakadar hu • 
kumetler bu mii§ahidleri §ark i§lerini hi
len zevat arasmdan intihab edeceklerdir. 

t;ekoslovakyayt istihdal ~decek 
bir darb~ 

Londra 16 (A.A.) - Manc;ester 
Cardiyan ve Morning Post gazeteleri, 
M. Hitler tarafmdan (:.ekoslovakyayi 
istihdaf etmesi muhtemel yeni bir darbe· 
de bulunulmasmdan korkuyorlar. 

Bununla beraber, bu gazeteler, AI .. 
man erkamharbiyesinin muhalefeti saye ~ 
sinde tehlikenin §imdilik bertaraf d1ldi -
gini zannetmektedirler. 

Takviye tedbirleri levkalade 
degildir 

Berlin 17 (A.A.) - Merkezi Stutt
Grat'ta bulunan be§inci kolordl.l garni ~ 
zonlanna yeni takviye k1taah gi::inderil ~ 
mi§tir. Bu takviye k1ta,atJ, Alman ordu • 
sunun miktanm 36 f1rkaya. iblag etmegi 
amir olan askeri kanun kadrosu dahilin
de be§inci kalorduyu tahiye maksadiie 
gonderilmi§tir. 

Askeri kumandanhgm i:itedenheri der· 
pi§ etmekte oldugu bu tedbirler, anormal 
ma.hiyette clegildir. 

Bir Alman gazetesinin miihim 
makalesi 

Berlin 16 (A.A.) Frankforter 
Caytung gazetesi, ba§makalesinde yaz1 • 
yor: · 

«Diinyada hic:bir kuvvet iic;iincu Al
man lmparatorlugunu Avrupamn dogu • 
sunda ve dogu cent~bunda ~izilen hudud· 
Ian §ayam kabul, hakkaniyetli ve man -
tiki olarak tammaga ve kuvvetle elde e ~ 
dilen bu tarz1 halleri bir teminat paktile 
teyid ve temhire hic:bir zaman mecbur e
demiyecektir. 

Vaymar cumhuriyeti bunlan tamma • 
d1. Dc;iincii lmparatorlugun bunlan ta • 
nfy<~eagi nasd i.imid edilebilir) Avrupa -
nm bat1s1 ve dogusu tamamen ba§ka ba§• 
ka §eylerdir. 

Bat1da zorluklarla ki'lr§J!a§an ve fakat 
mantJgm emrettigi bir§ey doguda yap1 • 
lama z . Buna binaen, bir dogu Lokarnosu 
imkanmdtr. Muahedelerin $iddetle ve 
silahla tadilini imkanSJZ k1lan muahede· 
ler ;,tkdetttik ve teklif ettik. Bizden daha 
fazla biriCY istenemez. 

Kabahat bizde degil, hudud ~izgileri~ 
nin bozuklugundadu. Muahedelerin ta • 
dili meselesini istikbale buakabilirdik, fa
kat Bol§evizm bizim ic;in yak1e1 bir me .. 
seledir.» 

A lma(lya ve miistemlekel 
Berlin 17 (A.A.) - Schacht bugiin 

ne§rettigi bir makalede Almanyamn iktl· 
sad siyasetini anlatarak Almanya it;in 
iptida! maddeler tedarikinin zarun oldu· 
gunu kaydetmekte ve Berlin hiikumeti· 
nin miistemleke taleblerine kar§l yap1lan 
itirazlan cerheylemektedir. 

r- YALNIZ 

1 1 BERL iT Z 
MEKTEB i 

bir A 5 R 
Size her hangi 
i LiSANI 

SERI ve iYi bir sutette ogretebilir. 
Meccan1 bir tecriibe dersi 

Adres : Bevoglu, lstik1il Caddesi 356 -
IIIJQIZ· 

Ankara : Konya Cad. 

KAN S I Z Ll K ~Tt::: 
benizsizlik icin yegane deva kanl ihya eden SIRQP DESCHJENS 
En muntahipetibba tarafmdan tertip edilmi~tir. 1 PARIS 

Ege; . . 
bedcnen ve ruhen yorguns~mz ve bundan dolay1 tam verimleo ~ahiamt• 
yorsantz; i$1erinizin iyi ~ilmesini nastl ist«yebilirsinil! Unutmaytnt~kl 
birka~ ge~;elik uykustl71uk sizi bu hale sokabilir. 

Bromural .~enoll» 
sinirleri yalt$1mr, uykuyu getirir, zararstz, tesiri ho$ ve tmniyetli bir il!~ 
olup smirlerinizin siikunun~ ~ol.; k1sa bir umanda i~c!e v~ btl tayede sizi 
yenide11 dinclc~tirecek olan ltykunulu temi11 eder. 

IJO vc '20 kom1nimc~· i h1·1i t~!lJ 

,erdc eczanelerde rc~efe ite s:1t1hr, 

Knoll A.-0., T<imyevi maddeler fabrikalan, L~dwiishalen 'iRilin. 
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E,kiya baskint 
Garbi Trakyada bir Tiirk 

koyii basdd1 
Garbi Trakyada Sofular kazasmm 

Lefkimi (Kavac1k) nahiyesine tabi V.i· 
rini (<;ukurviran) Turk koyunde blr 
e§kiya baskm1 yap1lm1§hr. Mahalli ga
zetelerin verdigi mahimata gore, tera
viden c;1kan be§ Turk, cami odasmda o
tururlarken birdenbire e§kiya baskmt· 
na ugrarni§lardlr. 

E§kiya, bunlarm ellerini bag!adtktan 
sonra kendilerine <bu yerler Balkand1r 
ve bizim gibi komitac1larm yatag1dir, 
buradan biz eksik olmay1z• demi§ler ve 
Tiirklerin iizerlerini arayarak ne bul -
dularsa ald1ktan sonra ic;lerinden Ah -
rnedi ahp muhtar $akirin evine gotiir • 
:tnii§lerdir. !;'akir Aga, kap1y1 ac;t_P e~ • 
kiya ile kar~lla§mca derhal c;iftesme sa
nlrnl§, fakat bir hayli bogu§tuktan son-

ra e§kiya onu da baglamaga muvaffak 
olmu§tur. !;>akir Aganm c;ocuklanm? ve 
kadmlarmm feryadlan iizerine ko~de 
silahlar patlamaga ba§laymca e~ktya 
iirkerek ka<;maga koyulmu~tur. Bu 
S1rada kurtulan $akir Aga, e~kiyadan 
birisinin belindeki bombay1 yakalaylp 
iizerlerine f1rlatrni§, fakat bomba _v~kit
siz ahld1g1 ic;in cami kap1smm d1b.m~e 
Patlamt§tlr; kimseye zarar vermernt§tir. 
E§kiya kac;mca elleri bagh olanlar da 
kurtulmu§lardlr. 

Samsun tiiccarlar1 Denizyol
lari idaresinden §ikayet 

ediyorlar 
Samsun (Hususi muhabirimizden) -

Denizyollart !§letme idaresi kaptanlan, 
son iki, tic; ay zarfmda Samsun !imam· 
n1 c;ok ihmal etmege ba§larnl§lardtr. 

Bu hafta Trabzondan diinen Cumhu • 
riyet vapuru, acentanm ordino kesrni§ 
olrnasma ve vapurda yer bulunmasma 
ragmen aih mavna tuccar yiikiinii, g~ 
kald1m diyerek almadan limandan ha -
reket etrni§tir. • 

Karayele maruz olan, rihtlm ve men
direkten mahrum bulunan Samsun li -
manmda bu k1~ gi.inleri tiiccar mahm 
geriye c;evirmek, tiiccarm c;ektigi nak
liye ziyamm bir tarafa btrakrni§ olsak 
bile, ani bir f1rhna yiiziinden dogacak 

bir deniz tehlikesinde biitiin bu malla • 
rJn mahvolmamasma ne ile kani oluna· 
caktJr? Ve bu hal vuku buldugu takdir· 
de bu ziyam tiiccardan ba§ka kim c;e
kecektir? Trabzon tarafmdan gerek 
f~zla i§ten ve gerekse ftrtmadan, ekse • 
r1ya ·ma.rumua. gee; gelen vapurlar, o
ralarda kaybettikleri zamam sanki miin 

has1ran Samsun limarundan c;1karmaga 
ahdetmi§ gibi, g~ gelip e~~en ha~eket 
etrneleri tiiccar mahm boyle gen c;e
Virmele;i tiiccarlanmtzl bizar etmi§tir. 

Cumhuriyet vapuru siivarisinin ha • 
reket tarzmm nekadar hatah oldu
gu, geminin limandan hareketi~den 
sonra acentanm tela§a dii§erek, gen ge· 
len mallarm ordinolanm toplamasu~ -
dan da anla§llmaktad1r. Memleketm, 

Ikhsadi sahada muvaffak olmak ~zm~e 
c;trpmdigl §U s1ralarda, bu i~aren~n, f~ 
Yolda azimle yiiriiyenlere brraz msa 1 

hareket etmesini ve miizahir olmasmt 
gene memleket namma istiyoruz. 

~···-
lzmir mekteblerinde ktzll 

hastahgt 
izmir (Hususi) - Kar§lyaka .. ve !z -

:tnirde klZll hastah~ hiikiirn surmek -
tedir. !cab eden tedbirler almmi§hr. 
liastahk bilhassa mektebliler arasmd:
dtr. Bu itibarla mekteblerin baZilarm a 
bayram tatili bir haftaya <;lkanlrnt§hr_:_ 

- · . lh hukuk Mustafakemalpa§a kazast su 
n!ahkemesinden: b 

Lala§ahin mahallesinden Kara.~a .. ey· 
li kahveci Ali tarafmdan Ada koyun." 
den Latif kanst Esma, kizlari Cevahtr 

I~CumhuriyetWI 
lf=il ~ 0 ~ S lUJ lt lYI IFD lYI 
Hocast olmtyan bir stmf daha 
istanbul Erkek llsesi orta iic;iincii SI~uf 

talebelerinden aldl~!m17; mektubda demll· 
yor kl: cHoca.~1 olm1yan blr sm1f serlevhah 
yazmizi okuduk ve bizlm vazlyette balika 
arkada§larm da mevcudiyetlnden habe! • 
dar olmu~ olarak biisbiitUn acilandik. c;:u!l
kii smiflmiza ders y!lmm ba~mdanberl !n
gillzce mua!limi gelmemekted!r. . .. 

Liselerde yabanc1 dersler Jayiklle o~re • 
nilm!yor dlye Un!vers!tede yabancl ders • 
ler verl!mesi sebeblerin! §!~di yava~ yaY~§ 
daha !yi anl!yoruz. Gene dimaglar.~n.inkl
~af zamanlannm mua!limsizlik yuzunden 
atll bJrakllmamasi hususunda gazetemzln 
delaletlni diler!z., 

Osmaneli kazast doktor istiyor 
Osmaneli kazas1 Muhasebei Hususiye 

tahsildan M. bten imzasile aldiglmtz mek. 
tubda den!l!yor kl: cKazami.z.d_a. iki sene· 
denberl ne serbest, ne de hukumet dokto
ru vardrr. Hastalanm!Zl mukadderata. terk 
tmek.ten ba§ka c;are bulamiyoruz. Bundan 
~a§ka yediglmiz etleri muayen~ edecek 
baytanmiz da yoktur. Kazanm bir doktor
la bir bayta.ra §iddetle !htif'ac~ vard:r ve 
bunu istiyoruz. Sihhiye Vekaletmin dikkat 
nazarlarmi c;ekmenlzi dilerim., 

Oskiidar Tramvay ~irketinden 
bir taleb 

Uskiidarda ihsan!yede kaymakam Rifat 
imzasile ald;g1mtz mektubda de.ni~~yor kl: 
¢Uskiidarda Yenic;e~me, posta.ne onunde bir 
tramvay duragl vardir, takat mahf~z de
gildir. Halk burada zaman zaman blr c;~y
rekten fazla tramvay beklem.ek .mecbUI! • 
yetinde kal!yor ve 9imalin ruzgarma ada
maktlll maruz bulunuyor. 

Tramvay f?lrketinin bu g!bi yerlere rna~ 
tuz bekleme mahalleri yaptirmasma deJa
let etmenizi rica ederim., 

Gene bir go~menin dilegi 
f?i§lide Halaskargazi caddesinde 258 nu

marada Ferhad Yamangiic; imzaslle aldi
g1miz mektubda deniliyor kl: d 33.6 dogum
Juyum iskec;e gO<;menlerindt.mim. Ik! sene· 
denbe;i ana. yurda kavu~tugum halde ne 
bir mektebe, ne de bir i§e kaynldim. Istik
ballmle me~gul olmak istiyen bayir sahib
ler!nin yukankl adresime muracaat etmele
rini yal varmm.» 
Posta Telgraf U. Miidiirliigiiniin 

nazan dikkatine 
isim ve aJdresinin mahfuz kalmasmi is

tiyen bir kariimiz.den aldlgimiZ n:ektubda 
den!llyor kl: cD!yarbekir pos~ane~1 vast.~a
s!le 26/ 10/936 ve 27/ 11/ 936 ta.nhlermde gon
derilen iki kit'a telgraf havalesi 31(10/ 936 
ve 1/ 12/ 936 tarlhlerinde yani altl gun son
ra Pangaltt postanesine geld!. 

Daha tazla para. vererek telgraf havale· 
sine miiracaatten maksad c;abuklugu te • 
mind!r. Tren !ki iic; giinde muvasalay1 te
min ederken te!grafm bu kadar gee; kal
masl dogru mudur? Bu hususta Posta Tel
graf Ba~miidiir!iiguniin dikkat nazarlanm 
c;ekmenizi dilerim.> 

Bir mubtar koyiinde kapahlan 
mektebin a.-;tlmasmt istiyor 

Hendek kazas1 l;leyhler koyii yiinkurul 
ba§kam ibra.him Tombul irnzasll~ .. a«::Igl
m1z mektubda denlliyor k!: cKoyumuzde 
934 senesinde !kmal edilen 50 talebell bir 
mekteb kurmu§tuk. Bu miiessesenin r.ahle 
ve salr ders alatim da kiiylu alml§ti. 91mdl 
buras1 bir em!rle ikl seneye yakm b!r za· 
ma.ndanber! kapatilmi§ bulunmaktadir. 

Hiikumetlmiz ana vatamn her kii§esinde 
aarlfi yaymaga c;al!~makta iken eskiden

:ri mekteb! bulunan kiiyiimuzd~n mual· 
Urn! neden geri cagirdi, bir turlu anltya-
madik. 

Eskis! glb! koyiimiize mua!lim giinderil· 
mes! ve mektebim!zin ihY(lSI ic;in maruz~
t1m1zm yiiksek makamata duyurulmasl tom 
tavassutunu21u dller!m., 

Gene muallimsizlikten 
tikayet ediliyor 

isim ve adres!nin sakll kalmasml ist!yen 
blr kari!mlzden aldlgimiz mektubda deni
!iyor k!: cVefa Erkek Llses! dokuzuncu Sl· 

mf D liubesinde mektebler a<;Ildi a~nlall 
yaln1z bir defa frans1zca dersi okundu. 

imtlhanda c;ocuklar frans1zcadan bir ~ey 
bilmedikleri zaman acaba kabahat c;ocuk. 

1 d ml hocada m1 mekteb ldaresinde ml ar a. , ' • t 
olacak? Alakadar makamlan bu busus o. 
cevab vermege davet ediyorum., 

Kadtkoy 10 uncu mekteb kaptcum-
dan tikayet eden karimize: 

l]ikayet!nlz! evvela mekteb miidiirliigilne 
yapm1z. Kulak asJlmadigl takdirde muvaz
zah adres ve ism!nizin bildir!~~~si 9artlle 
siitunumuzu §lkayet!nize ac;abilmz. 

ve Bedriye ve HUseyin kanst Ay§e ve Tramvaya asdmantn cezas1 
Emin k1z1 Rukiye aleyhine ikame ey • $i§lide Perihan sokagmda 32 numa • 
led•v. . 1 . yu davasiDID baktlmakta 9 1 d C d t 

Igt tza et ~u R rah evde oturan ya~ arm a ev e , 
olan muhakemesinde davahlardan u· arkada§l Muslih ile Tunele giden bir 
kiyenin malum bir yeri olmadtgmdan 1 1 d B 

ld v b Ide tramvaym arkasma as1 ml§ ar 1r. u 
gazete ile ilanen tebligat yapt tgt a 1 esnada Muslih arkada§l Cevdeti iterek 
muayyen olan giinde mahkemeye ge · .. II .. 

•v. h k meleri ka • yere dii§iirmu§ ve vaza 1 yavru vucu • 
medtgmden H: ~· mu as; mucibince diinun muhtelif yerlerinden yaralana
nununun 401 wet madde .1 k ~· li <;ocuk hastanesine kaldml • 
:tniittehaz g1yab karanmn gazete 1 e. ra "'1§ . • • 
· • ·v· k veri!· m1~tir. Tahtkkata devam ed1lmektedtr. 
tlanen kendisine tebhgme arar ~ . . 2 · v 1 R k" nin mu· Kumkap1da Istasyon caddesmde 7 llll§ oldugundan dava 1 u 1ye 
hak · • b k ld1gv1 25/12/936 numarah evde oturan Zonguldakh Ab-ementn gen tra 1 .. .. 
cuma giinii saat 14 te Mustafakemalpa • durrahman, Fmd1khdan kopruye gel • 
§a kazast sulb hukuk mahkemesinde mekte olan 1248 numarah vatman Ali • 
haztr bulunmas1 veya tarafmdan mu ~ nin idaresindeki arabaya atlami§Sa da 
saddak bir vekil bulundurmasl • akst yere du§mii§ ve sol ka§mdan ag1r su -
takdirde hakkmdaki muhakemenin .g1~ rette yaralanm1 ~L11•• Yarah Beyoglu has-
yabmda balulaca~ g1yab karar1 yertn . kaldmlrnl§hr 
gec;mek iizere iHin olunur. (28382) tanesme . 

POKER 
Tlra§ burag1 yerine ba~ka bir b1~ak 

verirlerse aldanmaylmz. 

lsrarlaPOKER PLAY 
bra' bt~aklarmt isteyini~. 

CUMHURIYET 

GONON BULMACASij 
8 9 10 
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Soldan saga: 
1 - Kanadll bir hayvan. kanadl! hay -

vanlarm dudaklan. 2 • Tarihte melihur b!r 
Tiirk kahramam. saYJ. 3 • Zuliim yapan, 
cern! edat1. 4 - Asil.r memleketi halki, ar
kada~. 5 • Senenln on iklde biri, evvelce 
yapllmi§ blr kabahat. 6 • Ate§ten <;lkan ~ey. 
7 - On para. nota. 8 - KlSa zaman, subay. 
9 - Nefi edati, bir yerde yerle~ip kalan k!r. 
10 - Bir kum~m gen!§l!~i. 10 - Bir l§te c;ok 
ileri gitme. 

Yukandan a§ag1ya: 
1- Bir c!ns kopek. haz1r. 2 - Ecdaod, her. 

kesin iiniinde. 3 • i!. 4 • Esk! Yunan!sta
nm me~hur §ahs!yetlerinden b!ri. eski de
virlerde naztr. 5 • Biiyiik lil.gat, bir c;e~id 

<;icek. 6 • Papaz. 7 - Muzaffer, bir olc;u e
sasl. 8 - B!r cografya tab!ri, sahib viicud
den SIZan SU. 9 • B!r edat. 10 • ish:~, Ja.tlfe, 
bir emir. 

Evoelki bulmacanrn halledilmi:p fekli 
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Dr. Hafiz Cerna) 
Lohman Hekim 

Dahiliye miitehassut 
Pazardan ba~ka giinlerde ojtleder 

sonra saat {2lh tan 6 ya) kadar !stan· 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
husus1 kabinesinde hastalanru kabul e
der. Sah, cumartesl gi.inlerl sabat 
c9 lh • 12• saatleri hakiki flkarava mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. KI§hk 21044. 

Maliye Teftis • 

H A S A N 
ACI Badem Kremi 

Ac1 badem kremi cilde yarar. 
Cilde hayat, diizgiinliik ve tara • 
vet verir. Cildin kirlerini, ze • 
hirlerini, fena yaglarmt temiz • 
Ier. Buru~ukluklartnl, lekelerinl, 
!;illerini, ergcnliklcrini, sivilceleri
ni izale eder. <;irkin c;ehreyi gUzcl
le§tirir ve ihtiyarh~ gencle~tirir. 

Fakat ac1 badem kremini harkes 
yapamaz ve bu kremi mutlaka act 
badem yagile yapmak laz1mdtr. 
Bu hem mii§kiil ve kUlfetli, hem 
pahah bir i~ oldugundan biraz act 
badem, esansile vazelin yagmt ka
rt§hrarak yaptlan kremleri kulla • 
nan bayanlar cildlerini bozuyorlar. 

Halis act bademden pek biiyiik 
fedakarhklarla istihsal edilen ha
kiki act bedem yagmt krem haline 
getirmi~ olan kolonyasile ve miis -
tahzaratile me§hur eczac1 Hasan • 
du ki: ltriyah ne£is ve cazibdir. 

Hasan ac1 badem ya~ kremile, 
Hasan yags1z kar kremini ve Ha
san yar1m yagh gece kremini ba
yanlar seve seve kullanmakta ve 
eczact Hasam tebrik etmektedirler. 

Sabun, kolonya, losyon, Iavanta, 
briyantin, sac; sulart, siirme, pudra, 
ttra§ b1c;agt, di§ fm;alan, di~ sulart, 
di§ macunlart ve her tiirlii 'ltriyat 
ve miistahzaratta mutlaka Hasan 
markasmt istcyiniz ve araymtz. 
Hasan deposu: Ankara, istanbul, 

'Beyoglu, Be~ikta§, Eski§ehir. 

Heyetinden: 
35 lira maa~h Maliye Miifetti~ Muavinligi i~in 14 ikinciki.nun 

1937 tarihinde imtihan yaptlacakbr. 
Arantlan tartlar tunlardtr: A - Memurin kanununun dordiincii 

maddesinde yazth evsaft haiz olmak, B • 1 ki.nunusani 1937 tarihin
de ya~t otuzdan fazla olmamak, C • Miilkiye mektebinden «Siyasal 
Bilgiler Okulu» Hukuk fakiiltesinden, Yiiksek Ticaret ve lkttsad 
mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi mekteblerden 
mezun olmak, D • Y aptlacak tahldkat netice~inde ahli.k ve seciyesi 
miisaid bulunmak. 

lmtihana talib olanlar 5 ikinciki.nun 1937 tarihi1.1e kadar Anka • 
rada Maliye Veki.leti Teftit Heyeti Reisligine arzubaJle miiracaat 
edeceklerdir. Arzubale fU evrakm raph laztmdtr: A • Niifus ciiz • 
dan1 ve adresi, B • Kendi el yaztlarile terciimeibal bulasast «Memu· 
riyette bulunanlar miiddet ve sureti bizmetlerine dair resmi vesika 
raptedeceklerdir» C . Askerligini yaphgma dair resmi vesika «As • 
kerlikle ali.kast kesilmemi~ olanlar tecil edilmi,Ierse imtihana gire
bilirler, kazandtklarJ takdirde ancak namzed oarak kabul oluna • 
bilirler» D • Mekteb tebadetnamesi veya tasdiknamesi, E • Saglam 
ve yolculuga miitebammil olduklarma dair hiikumet doktorunun ra· 
poru. Talibler tabriri ve ,ifahi olmak iizere imtihana ti.bi tutula • 
caklard1r. Tabriri imtihan Ankarada ve tstanbulda ve muvaffak 
olanlarm ~ifabi imtibant Ankarada yapJlacakttr. 

tMTIHAN PROGRAM I 

1 - Maliyei A- Biit~e «ibzarJ, tatbikt, tasdik ve kontrolu», muha -
sebei umumiye kanunu, hiikiimleri, B - V ergi nazariyeleri ve usul -
leri, vasttastz ve vasttah vergiler «sediillii vergiler, veraset ve inti
kal vergileri, istiblak iizerinden ahnan vergiler, Giimriik, lnhisarlar, 
barclar» Tiirldyedeki vasttastz ve vas1tah vergiler, C · Maliye Ve • 
kaletinin merkez ve vilayetler te,kili.tt, P · lstikraz nazariyeleri, tab
vii. amortisman, Tiirkiye Diiyunu Umumiyesi, 

2 - tkhsad: A - «<stibsal, tedaviil nakid ve itibar. inkisam ve is • 
tibli.k bahisleri» 

3 - Mali ve ticari besab, basit ve miirekkeb faiz, iskonta, faizli 
besab1 cariler. 

4 Hendese: «Sattb ve bacim mesahalart» 
5 - Ticari: Usulii defteri «esash ve pratik ~alumab> 
6 - Hukuku idare, memurin mubamekat kanunu, ceza muhake· 

meleri usulii kanununun tatbikat usullerine miiteallik hiikiimleri, 
ceza kanununun memur su~larma aid ktsmt, kanunu medeni ve bore· 
Jar kanunile ticaret kanunlarmm Maliyeyi ali.kadar eden biikiimleri. 

7 - Tiirkiyenin tabii ve iktisadi cografyast ve tarihi hakkmda 

malumat. 

8 - Ecnebi lis~nt «Franstzca, almanca veya ingilizceden biri» 
lmtiban neticesinde Miifettit Muavinligine ahnanlar ii~ sene son· 

ra yaptlacak ebliyet imtibanmda muvaffak olurlarsa Maliye Miifet

ti,Iigine tayin edilecekler ve bir sene staj i!rin Avrupaya da gonde • 

rileceklerdir. '2290) 

9 - inhisarlar Umum Miidiirliigiinden· 

4,000 kilo kahn kmnab saat 14 
75,000 metre diiz beyaz kanavi~e saat 15 

1 -- Yukanda cins ve miktan yaztb iki kalem malzeme f&rtna
meleri mucibince pazarhkla satm almacakbr. 

2 - Pazarhk 17/12/936 taribine rashyan pertembe giinii hiza • 
larmda gosterilen saatlerde Kabatatta Levaztm ve Mubayaat tube-
sindeki Ahm Komisyonunda yapdacakttr. 

3 - ~artnameler parastz olarak bergiin IOZU ge!ren fUbeden 
ahnabilir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i!rin tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 
giivenme paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri ili.n olu
nur. (3354). 

~ 

4000 kilo kahn kmnap aaat 14 
75000 metro diiz beyaz kanavi~e saat 15 

1 - 17 /XII/936 giinii pazarhkla satm ahnacag1 ili.n edilmrt olan 
2 kalem malzemenin pazarhg1 23/XII/936 taribine rashyan !r&rtam· 
ba giinii bizalarmda gosterilen saatlere tebir edilmittir. 

2 - lsteklilerin tartnamelerini almak iizere hergiin, pazarhk i!rin 
de tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 giivenme paralarile birlikt 
Kabatatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonuna 
gelmeleri ili.n olunur. (3565) 

~ 

I - Cibalide ~ocuk Yuvas1 olarak kullamlacak binada yaptla • 
cak 4024 lira 90 kuruf ketif bedelli tadili.t ifi a~1k eksiltmiye ko • 
nulmuttur. 
II- Eksiltme 28/XII/1936 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 

15 te Kabatatta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komis .. 
yonunda yaptlacakttr. 

III - Muvakkat teminat «301,87» liradtr. 
IV- ~artnameler «10» kuruf mukabilinde lnhisarlar fntaat fU • 

besinden ahnabilir. 
V - fsteklilerin kendilerinden aramlan kanuni vesika ve giiven

me paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gelmeleri ili.n olunur. 
(3597) 

ANDI~LI 

TAKViMi RAGI 
Mahmud Rag1p Ulug 

1937 
14 UncU yll 

Arabi aylarm batlanetct, dini giinler, Istanbul 
Rasadhanesinden ahnmttbr. 

Herkea i~in en liizumlu ve laydalt malumatt bulabilirainiz. 

FlATl ClLDLl 35 KURU$. 

KANAA T KiT ABE Vi 

istanbul Defterdarbgtndan: 

Cinsi ve mevkii 

Betikta,ta: ~trag an caddesinde Kabatat Erkek Lisesi 

Senelik 
kiras1 

L. 

bakkaliyesi. 651 
Galatada : Kuledibinde ~abkulu maballesinin Galih· 

dede sokagmda 122 numarah evde yeni 
&!rtlan Kastmpafa Ortamektebi bakkaliyesi. 96 

Emirganda: Ortaokul bakkaliyesi. 60 
Yukar1da yazth mekteb bakkaliyeleri senelik kiralar1 petin veril

mek tartile bizalarmdaki bedeller iizerinden hirer sene miiddetle ve 
a~tk artttrma usulile ayrt ayrt kiraya verilecektir. 

tsteklilerin ve diger teraitini ogrenmek istiyenlerin biisniibal ve 
seciye sahibi bulunduklar-ma, mahkumiyeti ve sari hastahg1 olmadt· 
gma dair Zabtta, Adliye ve Sthhiyeden alacaklar1 resimli vesikalarla 
ve % 7,5 pey ak!relerile 21/12/936 pazartesi giinii saat 14 te Milli 
Emli.k Miidiirliigiinde toplanan Komisyona gelmeleri. «M.» (3451) 

~'fAL U~-4 
"'p.. \ lf~..q 

'Lt~ ~~ ~,·~ 
··~ 

~ 

TURK 

MODEl UCAK 
SERGiSi 

20 Birincikftnun pazar giinU Taksim'de at;111yor. 
Giri~ serbesttir. 

istanbul S1hhi Miiesseseler Arttirma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpafa Niimune bastanesine li.ztm olan 44 kalem marazi tet· 
rib ali.t ve edevatile ecza a~tk eksiltmiye konulmustur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda Stbbat ve l~timai Muavenet Miidiir· 
liigii binasmda kurulu Komisyonda 23/12/936 !r&rtamba giinii saat 
15 te yaptlacakttr. 

2 - Tabmini fiat 718 lira 40 kuruttur. 
3 - Muvakkat garanti: 53 lira 88 kuruttur. 
4 - l.tekliler tartname ve liateyi hergiin Komisyondan gore •. 

bilirler. 

5 - lsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odast vesikasile 2490 sa
yth kanunda yaz1h belgelerle ve bu ite yeter muvakkat garanti mak
buz veya banka mektubile belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. 

(3389) 
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Oksiirenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

937 
lar1 ~1ktJ. En mahrem hesab ve notlanmz1 muntazam yazmak 
i~in miiteaddid aahifeleri, vapur, tren, telefon cetvelleri pek ~ok 
faydah mamulab camidir. Ceb takvimi 10, acendalar 25-35• 40 
duvar takvimi 20 kuru§tur. Deposu : Yeni postahane caddes 
Memduh Aygiindiir. Her yerde araym1z. 

ADEMi iKTiDARA FORTESTiN 
Erken ihtiyarhyanlarJ gencle11tirir, yorgun viicudleri dincle,tirir. Belgev§ekligini ge~irir, c;elik vibi bir viicud kazandmr 

r•EDEBi NE$RiYAT ve MERAKLI ROMANLAR-. 
Cumbadan Rumbaya 
lhtiyat zabiti 
Cephe gerisi 
Gurbet yo'cusu 
Ktr ~i~egi 
Diinkiilerin rom am 
Patron 
Kanh s1r 
A§k yarl§l 
Harb zengini~in gelini 
Bagn yamk Omer 
Beyaz geceler 
Graziela 
Raphael 
Bir vagon penceresinde 
lmparatori~e ve saray 
Fuji· Yama 
Casus mektebi 
Bir ~ocugun hayah 
Pinokya 
Inat~1 Kahraman aga 
Yakm ~aglarda Tiirk tiyatrosu -

I ol~i.i i.izerine 
F enni Kas1k Baglan 
Mide, barsak, bobrek 

dii§kiinliigune 

Fenni 
Korsalar 
Isteyenlere 
ol~ii brifesi 
gonderilir. 
Eminonii 

izmir sokag1 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Orepulos 

Taklidcilerden 
sak.rumz 

K 

- Dr. iHSAN SAMi 

Gonokok As1s1 • 

A 

Belsoguklugu ve ihtilatlarma kar~1 
pek tesirll v·~ taze a!;tdrr. Divanyolu 
Sultanmr.hmud tiirbesi No. 113 ................... 

N 

Server Bedi 100 MUSAHiB ZAr CELALiN 
Burhan Cahit 50 PiYESL~~:.Ri .. .. 60 Bir kavuk devrildi .. .. 75 Aynaroz kadlSl .. .. 75 Ath Ases .. .. 75 .. .. 100 Balaban aga 
Mahmud Yesarl 100 Istanbul Efendisi .. .. 50 Giil ve Goniil 
Sermet Muhtar 75 Demirba§ ,Sari 
Mahmud Yesari 50 
Ru,en Etref 75 Fermanh Deli hazretleri 
Halit Fahri 75 Ka,Jkcilar .. .. 100 Kafes arkasmda 
Sadri Etem 50 Kopriiliiler .. .. 30 Giilsiim 
Sedad Semavi 30 Mum sondii 
Iskender Fahrettin 100 Lale devri 
Alphonse Dode 75 Pazartesi pel§embe 
Pirandeli 100 Macun hokkas1 
Jules Vern 50 Yedek~i 
RefiK Ahmed 200 Selma 

A A T K - T A B EV i I 

KARYOLALAR 
F abrika fiatma sabhyor 

Asri Mobi lya Magazas1 ~~~I in 
Istanbul RIZapa~a yoku~u No. 66 Tel. 23407 

Mektebe giden cocuklarinizi 
Kud difteri, grip, nezle ve bogaz 

olmaktan korumak i~in 
~antalarmda hirer kutu 

A.KRiDOL 
bulundurunuz. 

AKRiDOL 
Bogaz ve bademcik iltihapla

rml da pek ~abuk ge~irir. 
Her eczanede bulunur. 

15 tanelik kutusu 35, 40 tanelik 
kutusu 70 kutu$tur. 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

KANZUK 
Sa~ eksiri 

COMOGENE 
Sa~larm koklerini kuvvetlendi • 

rir. Dokiilmesine mani olur. Ke • 
pekleri izale eder. Ne§viiniimastm 
kolayla§tlrarak hayat kabiliyeti • 
ni arttmr. Latif rayi11ah bir sa~ 
eksiridir. 
lNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

BEYOliLU - iSTANBUL 

en iyisidir. 
VENuS ri
meli ile tu· 
velet go. 
ren kirpik

ler ~ok ca-
zibeli olur 
Yay1lmaz 
ve yak-
maz 75 

oudaklara 
en ~ok ya
ra,an ve 
cazib renk 
lerile kul· 
Ia nan Ia r1 
hay rete 
di.i,i.iren 
~ok sabit 
V E i.i S 

35 rujlar1 
60-80 ku· 

ku ru,tur. ru,tur. 
Deposu; Evliya zade Nureddin ecza alit ve 1triyat ac posu Istanbul, Bah~ekapJ 

Dr.lhsan Sami • iJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiii;--;yruu~c;e~v~e~GGcjo~r~g~ui11uuliiiliiiii;;!iiiiiiiii111Diiiliiiiiiiii;;lli 

6~~~u:eu:fe~!:~~~~og • Bi<;Ki DiKi$ YURDU 
maca ve k1zam1k oksiiriikleri i<;in Tesis MUdUrii: ELENi ~ORBACIOGLU 
pek tesirli ilacd1r. Her eczanede ve En son ve c;ok kolay bir usul e Frans1z lii !ts metodla 
ecza depolannda bulunur. iyi diki~ bilenlere 3 ay, az dikis bi:enlere 6 ay, hie; 

bilmiyenlere 9 ay . Tayyor, tu valet, roblar, beyaz ~a 
ma~uerkek kostiimii, reklam kardesii, picama dersleri 
bayanlara verilir. Yiice Kiiltiir DirektOrliigiinden mu
saddak §E'hadetname verilir. 

«ParisH kadmm biitiin diinyada 
me§hur zarafet ve sevimliligin ha • 
kiki sun nedir?• Bunu, biitiin Pa
ris zarif kadmlarmm hakemine sor
mu§tum. Kibar bir otelde bir dansh 
~ay ziyafetinde idik. 0, bana dedi: 
Onlara dikkatle bakmJZ, evvela go
ziiniize ~arpan ncdir? Ne §Bpkast 
ne de fistamdu. Belki biiyiik bir iti· 
na ilc hazulanmi§ tenidir.. Biitiin 
kadmlarm mat ve yumu§ak bir cilt
lcri vard1r. Hatta bu steak ve kala· 
bahkh salonda bile .. Onlara sabah
lan gezintide veya ogleden sonra 
yari§Iarda dikkatle bakm1z, hep ve 
daima aymdular.• 

Bunun i-;indir ki, zamamm1zda fi. 
ni mat Tokalon pusrast, §tk ParisH 
kadmm en son moda pudras1d1r. Bu 
pudra, tene bir giil yapragt yumu
§akhgmt yerir ve ne riizgar, ne yag· 
mur, ne de terlemeden kat'iyyen 
miiteessir olmaz. Giiniin her saa
tinde yiizde bir gene k1zm sehhar 
sevimliligini temin edcr. Siz de To
kalon pudrasmt tecriibe ediniz. Ay
namzda aksedecek §ayam hayret 
semeresinden memnun kalacaksmiZ. 

Operator - Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yollar1 

hastahklan miitehass1st Koprii
bast Eminonii han Tel 21915 

Adres • Kumkap1 Kad1rga caddesi No. 93 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 
iskan Umum MiidiirliiP.iinden: ..... 

1 Orta Anadolu viliiyetlerine yerle,tirilen go~menler i~in fenni 
farlnamesi dahilinde 5000 aded pulluk imali eksiltmiye ko • 
nulmu,tur. 
Bu puJiuklara aid fenni ve idari fartnameler Ankarada lskiin 
Umum Miidiirliigiinde ve lstanbulda lskiin Miidiirliigiinde 
mevcud olup talibler resmi tatil giinleri haric olmak iizere her 
giin saat 9 dan I 7 ye kadar bu ,artnameleri alabilirler. 

2 - Pazarhkla ihalenin 21/12/936 pazartesi giinii saat 15,5 ta 
S1hhat Vekaletinde Hususi Komisyonda yapilacagi ilisn olu -
nur. 

Mevduat 1<;:in elven~li ~artlar 
Para plasmam J<;:m ogutler 
K1rallk Kasalar 

Butun gun aras1z a<;:1khr 

~iRKETLERiN 
Nazar• dikkatine: 

(3452)J 

Istanbulda Bah~e •ap1smda tramvav cadde ;inde Anadolu Hanmda 9 oda 
bir salon dan mut e~ekkil birinci 1< at top tan kirahkbr, Mezkiir kat her ta· 
raft a~1k, her tarafdan lliine§ almak dolay1site gayet s1hhidir. Istiyenleri 

mezkur han odaba§JSJna miiracaatlar•. 

1 9 3 7 YILBASI , 
Hava Kurumu Biiyiik Piyangosu 

BUYOK iKRAMiYESi 
( 5 0 0 • 0 0 0 ) lirad1r. 

Ayr1ca: 200.000, 150.000, 10 0.000, 70.000, 60.000, 50.000, 
30.000, 20.000, 15.000 lirahk ikramiyelerle ( 400.000 
ve 100.000) lirahk ik i aded miikafat vard1r. 

KE$1DE YILBA$1 GECESJ Y APILACAKTIR. 

Biletler: (2,5), (5) ve (10) lirad1r • 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ahmz ... 
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Nezle, 

llenvicat c~i No. 4 
~ot\eri d?h() 1;.... 

~;.1. ~ :~ 
~llviraHo lf-0 'd [' b · • Ucuz ve z are t zr tenVlrat 

15Dlm 
18W 

25Dlm 
28W 

40Dlm 
39W 

65Dlm 
S8W 

100Dlm 
19W 

125Dlm 
97W 

150Dlm 
111W 

istiyorsamz Osrarn li!Jllam· 
balan kullammz, ve ampul

lerin dibinde aydznlzk dere

cesini gosteren (DLm) ile 

elektrik sarfiyatmz gosteren 
Vat i§aretine dikkat ediniz. 

Her za1nan ve her yer

de Osram 1m] ampulle· 

rini isteyiniz. 

OARA ·m 
ampulleri ucuz aydtrz:llk temin ederler. 

uayanlann candan arkada§l : Ayba§lannda kullandlklan 

'' FEMiL TUVALET BEZLERiDiR. 
Her eczanede bulunur.' ~iirkiye ve umum Balkan hiikumetleri 

i~in vekili I~ Ecza Deposudur • . 

Urfa Vilayeti Daimi 
Enciimenin.den: 

Memleket haataneai i!;:in ahnacak «1300» lira muhammen bedelli 
«170» kalem ilac 28/11/936 gununden itibaren yirmi bet gun mud
ntetle a!rik eksiltmiye konulmuflur. !hale 22/12/936 sah gun~ saat 
«14» te yap1lacakhr. lsteklilerin mufredat listesini go~~ek i~1~ Is • 
tanbul S1hhat ve 1!rtimai Muavenet Mudurlugune, pey surmek •!r10 de 
Ct • • U f V'IA · D · A E "menine muracaat 
/o 7,5 depoz1to ak~es1le r a 1 ayeb a1m1 ncu 
et 1 • 'lA 1 (3572) rne er1 1 an o unur. 

istanbul Tramvay 
~irketinden: 

1936 y1lmm ikincite~rin aymda 
Tramvay arabalarmda bulunan 
efyamn mufredath listesi: 

Aded 
Bay • Bayan kullanilmif ~ift 
ve tek eldivenler 96 
Bay - Bayan kullamlmlf ~ift 
ve tek ayakkab1lar 19 
Bay - Bayan kullamlmif tem-
siye ve bastonlar 69 
Bay - Bayan kullanilmif el ve 
efya ~antalart 80 
Bay - Bayan kullamlmtt i~ 
~amafirl 16 
Bay - Bayan kullanilmif fap-
ka, here ve kasketler 2~ 
Bay - Bayan kullanilmif ~ift 
~orab 5 
Bay - Bayan kullamlmit bo • 
yun atk1s1 8 
Rop ic;in kutak 4 
Y emek kab1 23 
Kitab, defter, kag1d 29 
Cuval ve torba 5 
Kumat par~as1 3 
Ceket, pantalon 4 
Hndavat 32 
Mekulat 20 
Bulunmuf para 3 
Karpit lambas1 2 
Anahtar 5 
Kol saati, kolya, zincir 5 
Korsa, kas1k bag1 2 
Gozluk 4 
Bo, tite ve ilac 4 
Sabun ve Radyolin 3 
Oyuncak, cezve 2 
lplik, tire, pamuk 4 
Sofra mUt~ambast, ~ak1, b1~ak 3 
Suuurge, bez par~alart, tepsi 10 

Bu efya sahiblerinin Galatada 
Hayneman hanmda Tramvay 
~irketi Hareket Dairesine mura • 
caatleri. 

DIREKTtJRLVK 

C i C i DUDAKLIK 
DGnyanm en ubit 

dadak boya81, 

FARUKI'nin crcr 

12 18 b• · 'kA Ul 1 Tasarruf haftasidir. Kumbaralar 19 birincikanun cu-• lrJnc• anun usa 
martesi giinune kadar Bankalar1m1za ~etirilerek a~tmlacaktir. Biriken para tasar~ 
rufa olan baghhgi gostereceginden bu hafta i~inde mumkun oldugu kadar para bi

riktirmek her Turk i~in Ulusal bir bor~tur. 

T0RKiYE ZiRAAT BANKASI 

Gripten korununuz! 
MUhim hastahklar Grlple 

ba,lar. -runktl : 

"'""" Pastil Antiseptik Kanzuk 
' Tenefflis yolu ile gec;en hastahklardan 

korur. Grib, nezle ve oksiiriigii onler. 
Tenefflisii kolayla§hrtr ve temizler. 

KANZUK P ASTILLER! yolculukta, 
kalabahk ve tozlu muhitlerde k1~m ka· 
pah yerlerde bulunmaktan mutevellid 
bula~Ik hastahklarm online gec;er. Ses 

~~=:iii' __ l } klSlkhklarmda ve bogaz hastahklannda 
- , r.: ~ pek faydah ve katt tesirlidir. Her ecza-

t~ '-!~ nede bulunur. 
DEPOSU: iNG!L!Z KANZUK ECZA

NES!. BEYOGLU • iSTANBUL. 

Fazla itina ile bilenmi§ 
ve yumu§akhgl sayesinde 
TRUFLEI<S bi~aklar1 en 
ince derinin ilzerinde ka
tife gibi kayar. Bunlar iki 
tarafh her nevi tl"a§ ma 
kinelerine uymaktadtr. 

TRUFLEX 
REG U.S. PAT. OFF. 

.Blades r En lyi ve en mUkemmel ·mallar 

Rekabet kabul etmez tlatlar. ; 

BEYOCLUNDA 

BAKER 

Stoklanm1z tUkenmeden ihtiya~larmJZI temin ediniz. 

V ekaleti Maadin 
Umum Miidiirliigiiden: 

bmir Vilayetinin merkez kazasma bagh Cumaovas1 Nahiyesinin 
Yenikoy karyesinde fimalen Sogut~uktepeden ba,hyarak Zunbullu • 
kayaya dogru hat, ~ark an: Ziinbulukayadan Damtepeye dogru hat, 
Cenuben: Damtepeden Akservi~etmesine dogru hat. Garb an: Ak • 
servi ~etmesinden hudud batlangicl olan Sogut~utepesine dogru hat
la mahdud 587,25 hektar sahada Yusuf Ziya tarafmdan 29/12/932 
tarih ve 1/9 No.h ruhsatnameye dayamlarak aramhp meydana ~Ikan· 
lan Lignit madeni «99» y1l muddetle mumailey uhdesine ihale kibnaca
gmdan maadin nizamnamesinin 36 ve 37 nci maddeleri mucibince bu 
babda bir guna itiraz1 olanlarm 17/11/936 tarihinden itibaren iki ay 
miiddet i!;inde Ankarada lkbsad Vekaletine, mahallinde Valilik ma· 
kam1na istida ile muracaat eylemeleri ilan olunur. «1099» (2861) 

I 

Sat1l1k Bina 
KIZILA Y CEMiYETiNDEN: 

Cagaloglunda Istanbul S1hhat ve t~timai Muavenet Direktor
liigu kartmnda Ktzilay Mumessilliginin bulundugu bina sah • 
hktir. Muracaat mahalli Yenipostane civarmda Kiztlay ha • 
nmda «eski Aksarayhlar ham» Depo Direktorlugiidur. 

Sinirli ve ciQerleri r A M Hulasasile banyo 
zaytf olanlar ~ yapm1z. 

<;am agacmm biitiin ~itai tesirlerini haizdir. <;am banyosu te· 
neffiisii kolayla§bnr. Sinirleri teskin eder. Cildi giizellettirir. 
Kokulan izale eder. Ne§enizi artmr. .$i§esi 60 kuru~tur. Her 
eczanede aray1mz. Deposu taksim eczanesi. !(AM isim ve marka• 

s1na ve etiket iiz:erinde Takslm ecza 1esl firma ma dikkat edioiz. 

SOMER BANK 
Nazilli Basma Fabrikas1ndan: 

Fabrikam•zda yap1lmakta olan montaj ameliyeleri i!rin: 

27 Elektrik~i (T evziat tablosu, Kuvvei) 
(Eiektrikiye ve Tenviriye) 

12 Kazanc1 (Kazanci- Borucu) 
20 Tenekeci 
19 T esviyeci 

ahnacakhr. Mesleklerine ve fabrikada yap1lacak imtihanda te . 
beyyiin edecek liyakatlerine gCke 150 • 300 kuru' yevmiye veri
lecektir. lstiyenlerin huviyet, bonservis vesair evrakile Fabrika 
Direktorliigune tahriren veya bizzat muracaatleri. I 

Bah~ekt• pr 

Sallh Necati 

DAHA 

KUVVETLi 
FAZLA 

DAYANIRlAR 

Vt: 

BATARYALARI 
HER VERDE 

SATILIR 

ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SiY ATiK 

agr•lar1 T E S K i N 

Her eczanede aray•n•z 

BELSOGUKLUGU· 
, , :_. :. •'· :'.";, r-·•.,.'\'~:···.:i~:- .... r.· ·,, • 

VE <fRENGiYE" YAKALANMAMAK 
,.~ . .' ·. ~irf EN\ iYi -:· itA~ . . . 

P "0 T EJ iN' ~ d i r . . . \ 

50 KR$. HER . .ECZANEDE aikuNUR. 
'. . .· .. ..-·_ -· 
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.-oD Y A VRUNUZA ACIYINIZ 
Terkibini bilmediginiz Avrupa ~ocuk gtdalart midelerini bozar 

ve ya vrunuzu hastabkb yapar. Allah1n yaratbgt saf 
ve taze hububattan almm1' 

Vitamin 

Kalori 
Gtda 
Afiyet 
Kuvvet 
Kudret 
Sthhat 
Nes'e 

' 
Zeka 
temin eden 
yegane ~ocuk 
gtdastdtr. 

OzLO 

•• 
Pirinc Ozii 

Yulaf }) 

Marcimek )} 

Palates )) 

Bug day )) 

irmik }) 

Tiirlii )) 

Bad em )} 

Mtstr }} 

Arpa )} 

» 
}) 

UNLARiLE 
Besleyiniz ve Biiyiitiiniiz. 

Hasan ozlii unlan nefasetleri ve tazelilderini on sene muhafaza adar ve kat'iyyen bozulmaz. 
~ocuklanmza yediriniz. lstedikle rini ve,sevdiklerini b1khrmtyarak degi~tire degi~tire yediriniz. Vitami
ni ve kalorisi ~ok olan bu miikem mel, ozlii unlarla yavrularmtz ne~eli sthhatli, tombul, kanh, canh olur
lar. ~abuk biiyiirler. ~abuk di~ ~Ikartrlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN tlZLO 
UNLARILE yaptlan mahallehi ve ~orb alarm ve tathlarm ve piirele rin ve yemeklerin lezzetine pa
yan olmaz. HASAN tlZLO UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hi~ kurt-

lanmaz. Taklidlerinden sakmmtz. Ba~ka marka verirlerse almaymtz ve aldanmaymtz. 
HASAN MARK AS I N A D I K K A T. Biitiin eczaneler ve Bakkallarda · bulunur. 

HASAN DEPOSU: istanbul, Ankara, Beyoglu, ae,ikta,, Eski,ehir 

Salthk ucuz enk~' 
Ta,, Tugla ve Kereste 

Biiyiikayasofya cami avlusunda 
Mustafayr. miiracaatle toptan ve 
perakende suretile sattlmaktadtr. 

•--TiFOBiL --. 
Dr. lhsan Sami 

Tifo ve paratifo hastahklarma tu
tulmamak icin a~'JZdan alman tifo 
haplanchr. Hie: rahatSJzhk vermez. 

Herkes al:lbilir. Kutusu 55 Kr 

Tiirk Hava Kurumu 
Bursa Subesinden: .. 

Hava Kurumuna aid Bursadaki sinema binasmm fark ~ephesinde 
halen ~arkuliihii ittihaz edilen ktstm _pazarhk suretile kiraya verile
cektir. Binamn en iist kahnda Bursa ovasmt goren camekanh genif 
hir salonla ayrtca fevkalade nezareti olan biiyiik hir tara~a ve bir de 
hiife k11m1, orta katta; hiiyiik bir salon, alt katta; ii!r oda ve her 
katta tuvalet mevcuddur. 

Bina kamilen kalorifer ve elektrikle miicehhezdir. Talih olanlann 
25 hirincikanun 936 ya kadar Tiirk Hava Kurumu Bursa ~uhesi Di
rektorliigiine miiracaatleri. (3583) 

K.UPONLU ·VAD~Li · M'EVDUAT . 

HER·AY\N·B!RiNOE·PAR~l~ · ~AiZi ·VERiLiR 

.AD.o=.,..-A2'XRI 

n .. RK r •. cAQET sANKASI 

c S06UK ., 

Yerli Malz ve Tasarruf haftasznda 
Yalntz petln satatlarda 

Yerli 
SUMER 
Mallar 

BANK 
Pazarlar1nda 

KANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en ho§ 

meyva usarelerile hazulanml§ • 

hr. Hazm1 kolayla§tlru. lnkl • 

baz1 izale eder. Kant temizliyerek 

viicude tazelik ve canWik bah§e· 
der. 

iNGiLiz KANZUK ECZANESi 

Beyoglu - tstanbul 

Di,lerinize bak1yor musunuz ? 
H er §eye ina 

nm fakat ~il -
riik di§li bir insanm 
uzun omiirlii ola -
bileeegine asia ! 
Di~ler s1hhatin te
melidir. Her ~iirii -
yen di§ bu temelin 
bir par~asm1 so -
ker, insan gen<; ya
§JDda di§siz kala -
rak pek ~abuk ihti
yarlar. 

Di§lerinize bakl -
yor musunuz? 

Viieudii bir kale
ye benzetirsek ai:'Jz 
onun kapisidu. Bu 
kap1dan viicude 
faydah g1dalar gir -
digi gibi muzu olan 
mikroplar da girer. 
Sabah ak§am di§le
rmtzt temizlerse
niz bu kap1y1 mik -

··-----------... roplara kar§t da -

CiLDiNiZi 
• Tehlikeden koruyunuz • 
Herhangi bir kremin ona 

Iiizumu olan gtdayt vereee • 

gini zannediyorsamz bu tee -

riibe size pek pahahya mal 

olabileeegini derhattr edi -

niz. Hi!;bir krem size Krem 

Pertev kadar sadlk: kalamaz. 

Sahib ve Ba~muhar11Nt l'mfba Nadi 
Umuml ne~rtyat% tdare eden Ya%1 l1lert 

Mildilril: Hikmet Munil 

Cumhurtvet matbaast 

ima kapah tut -
mu§ olursunuz. 

Di§lerinize bak1 -
yor musunuz? 

Di§leri ~iiriik bir 
kadma hi~bir za -
man giizel dene -

mez. Boyle bir er -~-------------------j 
kek te ba§kalart iizerinde iyi bir tesir btraktnaz. Giizelli~in ve temizligio 
ilk §&rh agtz baktmidtr. 

Saglam, temlz ve beyaz dh;lere sahip olmak lstiyen 
Siz de 

I 

kullan1n1z. 


