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Hem sevimli, hem faydah en uygun 
hediyedir. Bu iki kitabm beheri 

40 ar kuru~tur. 

KANAA T KiTABEVt 

F ranstz - Tiirk do$tlugunu 
gOlgeliyen karabul1:1t: Vienot 
<;ok eski tarihe dayanan ve {:ok parlak is
tikballer vadeden bu dostlugu tecriibesiz bir 

isabetsiz idaresine hirakamayiz! • genc1n 
Biiyiik ve dost Fran~tz 
milleti de Sancak mes e
lesinin Tiirkiyeyi tat~i~ 
edecek §ekilde halhnt 

istiyor; fakat ..• 

Frans1z Miistesarlarmdan Ml • 
W ., b.. "k marifetler e 1enot uyu ,v• 

muhat oldu~unu zannettig1 e· 
. • ''d f dt'yor ve bu· ser1n1 mu a aa e 

nun i~iri Tiirk - Frans1Z dost • 
lugu tehlikeler ge!j:iriyor 

A~;;;?.!~ 
h • ve u-

IP aristen aldiglm~z usu~l Hatay 
mumi haberlenn hepsl lb .. t" . . d ka urus u 
davam1z 1<;m ora a . ve 

1 b
.. .. .. kimselenn 

ge en utun munevver h l bir 
mahfillerin Tiirkiye ile beheme a f da 

I I 1.. u etra m 
an a~maya van mas1 uzum . 

b')d' d'Vi ve en 
birle~mekte o1duklanm I IT Jg 'h 1 

b d h' n1 aye 
makul F rans1z mat uatl a 1 

1 .. . . t'l bu uzum 
biitiin sarahat ve samirnlYe 1 e v h Ide 
iizerinde karar k1lml~ bulundugu ... ~ de 
meselemizin a~1lamaz bir engel 0 .nund 

I . t mennl e e-
saplanarak miizakere enn • e H · · e 
]. kk b. . k ')e anclY 1m muva at- 1r m Jtal 1 .. kte 
V k

.1. . . I k · 'ze donrne e 1 lmJzm mem e etum 1 k 
I b

. . kl .. · de duru aca o mas1 JZI mera a uzenn b _ 
tok garib bir vaziyetle kar~l kar~IYa u 

lundurmaktad1r. • kse· 
Biitiin F ransa denilecek bn he . I A k ve ava· r1yet skenderun • nta ya l 101 

lisi i§inde Tiirkiye ile anla§1 1118
: 10• 

istiyor, ve iki dost rnemleke~ ara Ia§· 
da siihuletle intac edilecek b1T.~~iye 
manm gecikmesine §8§1Y0rkku~nda 
boyle bir anl8§manm taha ii· 
Frans1z - Tiirk dostlugunun e~ ~Ia 
essir amil olacagma aid ~lara d rnda 
kaybetmedigi kanaatini 1l~ . 8 d

1 
et

ifade etmi§ ve hala buna tsttna 1 or 
P k. ne oUY 

mekte bulunmu~tur · e 1' kkuk ve 
da bu anla§ma bir tiirlii taha e 
t':lcelli edip gelmemi§ bulunuyorb, ~ "ll ler ag
sanki ayaklanna kur§UD gu e . den 

. b ~ 'b' yertn 
lanml§ b1r kaplum aga g1 1 . 'nde 
klmtldanamtyan bir agtrbk l!j:l 
klvramp duruyor? k 1•5_ 

· 'kl~ 1 verrne Suriye ve Liibnana 1sli a . 
I · " erme or· 

tiyen son F rans1z te~ebbiis e.n uz H 1 y 
taya atlldJgJ ilk giindenben bu .. a .. ~
meselemiz tizerinde o kadar '<ok so~ .s?]d' 

]')) gJTI~I 1 
lendi ve o kadar ince tab I ere h' b'r 

. )'k k!J lC I 
ki bugiin artJk onun g1z 1 ap.a ·kr 1 ve· 
tarah ka1mami~hr. Suriyey~ 1sli a ldugu 
rilirken Suriyeden ayn b1r~ey 0 

d . dasm an r rans1zlarca hatta Sunye rnan hh"d 
k b 1 taa u 

Ir'Jkaddem bize kar~I a u ve S · 
k . r kal unye 

olun:nu~ olan Hatay iii es1 aa h r 
. b' 'd ye maz a hdar hiir ve mtistakii Jr 1 are . . • 

. B d reVJZIOn un 
olmahd1r. hte mesele. un a, b eni 
zerresi bile yoktur, ve Hatay ~~ u k \er 

. . . .. f 'd y mu~tere 
vaz1yetmm mun en . ~e . ~ d ala-
t:· 'ii garantilerle tey1d1 Jc;JO meY an 

bildi~ine ac;Ikhr. k I 
b.. .. no ta a· 

Mesele izaha muhtac utun 'd 

d h .. 1" .. h 'yetlerden teen rm a er tur u mup emJ 1 k 
w f 1 o ara 

olunmu~ bulundugu ve v az a 1d gu 
Ti.irkiyede F rans1z dostluguna v 

0 u b 
gibi Fransada da Tiirk dostl~g~~a a~ 
kadar biiyiik bir ehemmiyet ven1~k1g1 

lh . n 

d . . hAl~ 'kA h k e hakl at en e mc;m a a a~J ar a V b' 1 _ 
b .. d 'b b.. b·cede 1T e~e tes 1tm en 1 aret ta 11 ne 

memi& bulunuyoruz '? . Tiirk1e-
Arayerde baz1 agJZlardan biZ A _ 

rin gfiya on dort yJ1du !skenderun - n I 
takya ve havalisile alakadar ve me~gu 
olmaml~ oldugumuzu soyliyen bazl ydr
siz yurdsuz sozler i&itildi. Biz !sk.en e-

1. · d 1baret run - Antakya ve hava ISm en 
TUrk Hatay iilkesi ic;in nas1l susmus ol~
bilirdik ki en az k1rk ambk eskilige ma~I~ 
bu Tiirk k1t' asmm Tiirkliik mahiyehnJ 
kaybetmesi ihti~ali olmadJgllli biz:.at 
Turk Ba~bugul Atatiirk bundan o~ dort 
yll once Adanada siyahlar giyinm1s H~
tay'h kadmlan gordiigii zaman soyle~•s 
degil, adeta haykJrml$t1. Suriye ve Lub
na.n hadiselem muvacehesinde son defa 
H t d · · d ·v· slann a ay avas1m tstma ett1g1 esa 

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 4 siltun 3 tel 

'' Sancakta 
yok, Tiirk 

•• A 

sunn1, §II 
vard1r!, 

Hatay Erginlik Cemiyeti diin merasimle bayrak 
~ekti ve soylenen nutuklarda Antakyadaki 

Tiirk vahdeti bilhassa tebariiz ettirildi 

·"" 

Cemiyet binasrna Ratay bayrag1 fekilirken 

Hariciye Vekilimiz 
diin Belgraddan 

Atinaya g~ti 
Sir Frans1z gazetesi «Sancak 
Anadolu kadar Tiirktiir ve 

· iade edilmelidir» diyor 

Belgrad 27 (Hususi) - Paristen 
Ankaraya donmekte olan Tiirkiye Hari
ciye Vekili T evfik Rii§tii Aras, istasyo
nun Krala mahsus bekleme salonunda 
Yugoslav gazetecilerine ~u beyanatta bu-

lunmu~tur: 

«- Bu sefer size soyliyecek fazla 
soziim yoktur. Halihamda biitiin diinya
da sulhun en saglam oldugu yer Balkan
lardiT. Ankaraya giderken bu defa Atina 
yolunu tercih edecegim. Pariste ale1ade 

bir formalite i§ini bitirdim. Bu formalite-

e diolomasi lisamnda miizakere diyor -
iar. Bu sozlerle her~eyi soyledigimi zan-

Suriye Meclisi 
Ft:ansa • Suriye muahe· 

desini tasdik etti 
Ilk celseye ri~~t eden Adalr 

Mehmedin dili futulmu~! 
,Sam 27 (A 

A) - Meb'usan 
meclisi, F ransa -
Suriye muahedesini 
ittifakla tasdik et · 

Suriye meclisini 
aflllftnda alan 

hadiseler 
Suriye gazeteleri 

meclisin a~Ilmasl mii- AdaLt Mehmed 
nasebetile baz1 garib vak' alar cereyan et
tigini yazmaktadJr!ar. Bunlan iktibas e
diyoruz: 

«Adah Elhac Mehmed (Efendi) 
nediyorum.» ya~a meb'uslann en biiyiigii olmak i • 

[ArTcast Sa. 7 siitun 1 de] [Arkasz Sa. 7 siitun 4 tel .................. x·~·k;;;·~·;·~ ...... b;·y;;;·~· ................ . 
Atatiirkiin ayak 

diin co,kun 

r-

bashgt giiniin ytldoniimii 
tezahiiratla kutluland1 

Ankarada diinkii merasimin cereyan ettigi Ulus meydam 
Ankara 2 7 (T elefonl.a) -. . Bun~a~ I dan Galib birinci olarak halkm alki§lan 

17 1 
once kanunuevve1m yirmi yedmc1 arasmda meydana vard1. Bundan sonra 

.. !.1 t 12 yi 1 0 ge<;e Atatiirk Anka fnk1lab mar§! dinlendi. $air Behc;et Ke-
gunu saa B ' d h I .. .. . . b' 
raya ayak basrnJ§IJ. u mbe~ u h atlram

1
n rna kgu~un1 ds.evAmcm~ kterciiman olabn ~ 1r 

ld" .. ii bugiin sonsuz Ir eyecan a nutu soy e 1. tatur e sars1Imaz ag • 
Y1 

1
on
1 

urnd Ulus meydam Ankaramn bu hhk ve j§siz §iikran hislerinin sunulmasJ· 
kut u an •· . . k d 1 1 

b 
.. "k bayramma J§hra e en er e na karar verildi. OnuncuyJ1 mar~Im balk, 

en uyu Ab'd . f 
hmcahmc doluydu. I enm etra I ~e - hep bir agizdan soyledi. Halkevinde ge-

]enkleJie donatilrnJ§Atl. .. k" 'lk k ce ve giindiiz yap1lan merasimler esna -

S 15 te tatur un 1 aya kl 
aat tam I d ~ rden Ulus mey- smda da nutu ar soylendi. Ve Ankara 

bast1g1 ve kar§J a~ 1 ~.1 !.e v 1 k 

d d 
k' heykehn onune dogru ko§an giiniin kar 1 ve sogu olmasma ragmen en 

anm a 1 
.. " d" B 1 b" "k b h l d Halkevleri ko~uculan gorun u. un ar - uyu ayramm1 eyecan a ya§a 1. 

Mehmed Akifi· 
kaybettik 

Biiyiik ,air diin 
aksam vefat etti 

' 

Merlmm Akifin son giinlerinde 
altnml$ bir resmi 

Biiyiik ~air Mehmed Akif di.in ak§am 
saat sekize c;eyrek kala vefat etmi§tir. 

Bir miiddet evvel M1s1ra giderek Ca -
miyiilezher medresesinde edebiyat ve 
ttirkc;e miiderrisligi yapan Akif ~ifas1z bir 
hastahga tutulmu§ ve tedavi edilememi§
ti. Bu yaz, sanki hayatmm son devrele
rini ya§adigmi hisseden biiyiik §air, va -
tanma donmek arzusunu gostermi§ ve !s
tanbula avdet etmi~ti. 

Birka«; ay, Alemdagmda bir ko~kte is
tirahat eden Akif yakm zamanlarda 
Beyoglunda MISlr aparllmamna nakley
lemi§ti. Son giinlerde arhk koca Akif 
c;ok zay1f ve bitkin hale gelmi§ti, etrafm· 
dakiler onun anbean sonmesine muntazn 
bulunuyorlard1. 

[ArTcast Sa. 3 siltun 4 te] 

- ya 
anlasmas1 imza 

' 
edilmek iizere ... 

Roma 27 (A.A.) - 1talyan - 1ngiliz 
muvakkat itilafnamesi, tesvide mute -
allik bazt noktalar ikmal edildikten son
ra Roma'da imza edilecektir. Halen 
Londra'dan gelecek cevab beklenmek -
tedir. Fakat proj enin kat'i metni u<; 
giindenberi miizakerecilerin elinde bu
lunmaklad1r. 

[Arkast Sa. 7 siltun 5 te] 
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Tahrikat yapan 
komiinistler 

Naztm Hikmet te nezaret 
albna ahndt 

~air Nazim Hikmet polis~e nezaret al
tma ahnm1§hr. Keyfiyeti salahiyettar ze
vattan sorduk, bize ~u cevab1 verdiler: 

«- Nazim Hikmet tevkif edilmi~ dt'
gildir. Yalmz goriilen liizum iizerine ne
zaret altma almm1~hr. Birkac; giin evvel 
tahrikatta bulunan baz1 komiinistler lev
kif edilmi~lerdi. Bunlar hakkmda tahki
kat yap1hrken Naz1m Hikmetin. de neza
ret altma ahnmasma liizum gori.ilmti~ -
tiir.» 

Eyiibde bir kalem fabrikasmda c;ah • 
$an Ahmed isminde bir ~ah1s komiinistlik 
ciirmiinden zab1taca nezaret altma alm
mi~Ilr. 

Cumhuriyetin 
yard1m listesi 

F elaketzedelere yardt
mtmtzl daha geni~· 

letmeliyiz! 
Adanada fel~kete ugnyan karde$le

rimiz i~in ac;hglmlz yard1m listesini ne§
re devam ediyoruz: 

Esami 
Diinku yekfm 
Kuzguncuk 45 inc! i lkmekteb 
talebeslndcn Scvim, Orhan, Er
dogan, Salm, Faz1l, Suzan ve 
~iitiin arkada~lan 
Istanbul 19 uncu ilkmekteb 4 
uncii s:mf A ve B 
istanbul Rami 33 tincii ilk
mekteb 5 incl s1mf A 

~ 
308254 

1727 

235 

160 

310376 

Fransadan yUkselen sal8hiyetli bir ses 
« Iskenderun, Suriyeye 

liz1m degildir ! » 

Sabtk Franstz Erkantharbiye Reisi General Wey· 
gand Suriyeye liman, Fransaya iissiibahri olarak 
Trablus~amin verilmesi liizumunu isbat ediyor 

General Weygand'm Fransa Erkamharbiyei Umumiye 
reisi iken altnmtf bir resmi 

Paris 27 (Hususi muhabirimizden, h bir makale inti~ar etmi§tir. Weygand 
telgrafla) - 25 kanunuevvel tarihli malum oldugu lizere F ransamn son za
J ournal des Debats gazetesinde General man lara kadar Erkamharbiyei Umumiye 
Weygand imzasile ~arki Akdeniz ba§hk- [Arkast Sa. 4 siitun 1 de] 

·····M·;~:I";fd····§-~"l~;i~-d~····k~ti~·k···· 

ba§ gOsterdi 
Alman filosu zaptedilen gemiyi kurtarmak i~in 

Bilbao'ya hareket etti. ingiltere ve Fransa 
Almanyaya hirer nota verdiler 

Madrid 27 (A.A.) - Madrid mii·1 MadriJde krtlrk 
dafaa ~onse~i bildiriyo~.:. Madrid 27 (A.A.) - Madrid §ehri 
Bu~u.n as.Iler <;ok mu?Jm k.uvvetlerle varo§lanndan birinde ia~e vesikalan bu· 

~adr~?m. bJTkac; cephes1~de b~rden <;ok lunmu§tur. Bu da payitahtta ia§e bak1 • 
§Iddeth ?•r taarr.~;~z~ geyml§lerdJr. B~ ta- mmdan k1thk hiikiim siirmekte olduguna 
arruz b1lhassa UmveTSlte mahallesmde deli! addedilmektedir. 
§iddet gostermi§tir. $ehrin merkezindeki General Franco'nun 'lAh lt 

h II 1 d
.. .. sr a a rna 

rna a e er u~man top<;usunun mutema- ld ~ • k 1 . . a 1gr yem uupet er 
d1 bn bombard1manma maruz kalmi§hr. Avila 27 (A.A.) _ General Fran· 
Cumhuriyetc;iler, asilerin bu yeni ham- co, 1936 s1mfma mensub efraddan 1915 
lesine c;etin bi~ mukav~metle ~u : senesinin ikinci ve iic;iincii iic; aymda 
kabele etmekteduler. Sek1z saatbk b1r dogmu§ olanlarla 1931 s1mfmm 1910 
<;arpl§madan sonra muharebe el' an de • senesinin birinci altmc1 aymda dogmu1 
vam etmektedir. [Arkas1 Sa. 7 siltun 5 te] 
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Biitiin diinyay1 me§gul 
eden bir a§kin hikiyesi 

Mrs. Simpson ile Kral Ed
ward'tn diinyay1 altiist e
den maceralanntn tef rika
stna diinkii niishamtzda 
ba§lamt§hk. Bu giizel ve 
hakiki roman1 bugiin de 

albnct sahifemizde 
bulacakstntz. 

Bir izah 
•Tan», uAs1k ~oz• ve •Haber• refik

lerimiz Kral Edward'la sevgilisine dair 
bir tefrikaya ba~hyacaklarm1 birbirle
rile yan§ ederccsine habcr veriyorlardt. 
Bu us refikimizin de membat Pariste 
miinte ir Paris - Soir gazetesidir. Fran
stz gazetesi ve • bittabi ondan nak • 
len - istanbuldaki re£iklerimiz tef • 
rikamn Mrs. Simpson'un yegeni tara _ 
fmdan yaztldtlPm ve bizzat hikaye 
kahramanlarmm da okuyup miinasib 
bulduklarmt ilan ctmi§lerdir. 

Mevzuubahis tefrika muharririnin 
Mrs. Simpson'un ne dereceye kadar 

yakm bir yegeni oldugu belli degildir. 
Ancak Mrs. Simpson gene Pariste miin· 
ic~ir Le Journale gazetesile ilanlart 
iekzib etmi§ ve ·Boyle bir masaldan 
haberi olmadtgt gibi ne§rine de ne ken· 
di namma. ne Kral namma asla miisa· 
ade etmedigini- bildirmi§tir. 

Karilerimize haber vermek isteriz ki 
bizim nl'sretmekte oldugumuz tefrika • 
mn ne P~ris - Soir'la ne de diger refik· 
lcrimizle alakas1 yoktur. 

CUMHURiYET'in membat bamba§
kadtr ve bu tefrika maccranm §imdiye 
kadar yaz1lanlardan hakikate en yaktn 
olan hikayesidir. 

AltinCI sahifemizde 
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Siyasi icmal 

Yazan : Ahmed Faik Tiirkmen 

Hatay'h Aleviler Tiirktiir 
Tiirk Islam felsefe ve mezheb tarihinden bir hulasa ~ 
Hatay'h Alevilerin mezheb telakkisi • Hatay'h Alevilerin 
men§e ve tarih~esi · Hatay'h Alevilerin Tiirkliigii meselesi 

-6-
Ehli bid' at, ehli si.innet gibi idarei 

maslahat~I bir zihniyetle aki! ile nas ara
smda riyakar mi.inasebetler tesis etme -
mi~lerdir. Bunlar tevilde ~ok ileri gide -
rek islami dogumlardan ~ok uzakla§· 
mislard1r. 

Ehli bid' at ba~hca be~ kisma aynhr: 
1) Havaric, 2) Kaderiye, 3) Mi.ir • 

cie, 4) Cehimiye, 5) ~ie. 
Ba~tan dart ~ubeyi hirer kelime ile 

gec;ip Siede duracag1z: 
I) Havaric: 671 de Halife Alinin 

Muaviye ile Siffin harbi esnasmda Ha
kemeyn vak' asi dolayiSile Aliye de, Os
man a da, Muaviyeye de k1zarak aynlan 
taifedir. 

Zengibarm resmi mezhebi Havaric 
kolundan !badiyedir. Sair Hariciler 
Afrikamn ~imalinde bulunurlar. 

2) Kaderiye: Kaderi inkar edenlerdir. 
700 tarihlerinde zuhU.r etmi§lerdir. Mu • 
tezile bunlardan aynlm1~ bir kol olup 
hi.ir dii§iinmeleri ve ilmi kelamla ugra§ • 
malan dolayisile !slam tarihinde ~ohret 
kazanmi lard1r. 

3) Mwrcie: 720 tarihlerinde zuhtir et· 
mi~tir. Bunlar islamhgm tatbikat kismina 
az ehemmiyet verirler. Bunlara gore 
iman bir marifetten ibarettir. Masiyet 
imana zarar vermez, derler. Y ani ha
ram i~lemegl iyi gormemekle beraber ~u
nun imana zarar venniyecek derecede bir 
su<; olduguna kanidirler. 

4) Cehimiye: Bu mezhebi c;1karan 
Buharah Cehim ibni.issaffan ismin • 
de bir Tiirktiir. Cehimiyeye gore 
Allah tamamen miicerred bir I mefhum
dur. Y ani hakim, kadir, celil. gafur gibi 
Allaha bir takim sifatlar izafe etmek onu 
nevama mi.i~ahhaslandirmak demek ola -
cagmi ve bunun hata oldugunu ileri sli • 
rerler. 

5) Sie: Siiler Aliye ve Muhammed a
ilesine kar~I biiyi.ik bir muhabbet goste
ren bir fnkadu. Ali zamanmda zuhur et
mi~tir. Oc;e aynhr: 

1) Mi.ifaddile, 2) Sabe, 3) Mi.ielli • 
he. 

I) Miifaddile: Bunlar ~ienin en mu
tedili olup Aliyi diger Halifelere tercih 
ve tafdil ederler. Y emendeki Zeydiler 
bunlardandir. Zeydiler Halifeligin mut
laka F atma evladma verilmesini, ba§ka 
kimselerin halifeliklerinin caiz olmadigi
na itikad ederler. Yemen isyanlannm 
Osmanh zamamnda arkas1 kesilmemesi • 
nin de bir sebebi budur. 

Bu fuka cenubda kald1gmdan diger 
~iiler gibi islami dogumlardan fazla u
zakla~mami~Iardn. 

2) Sabe: Aileden ba§ka biitiin Hali
felere soven f1rkadir. Bugi.inkii irandaki 
1mamiye §Ubesinden olan Siiler 'Sabenin 
bir koludurlar. 

3) M iiellihe: Aliyi allah derecesine 
<;Ikaranlard1r. Bunlar ~iilerin en mi.ifriti 
olup i~te az a§agida eti.id edecegimiz Ha
tay Alevileri bu f1rkadan aynlmi§ bir 
koldur. 

hte !slam tarihinde rol oymyan Bali -
niler de bu miifritlerdendirler. Batmiler 
~ienin lsmailiye kolundandirlar. Halife 
Me'mun zamanmda zuhur ile Mu'tasam 
zamanmda yayilmi~lardu. Burada tafsi
line liizum gormedigimiz muhtelif kollara 
aynhrlar. Hatay Alevileri Batmilerden 
saYJhrlar. Kur' amn ancak batmi mana -
sim ahp zahirt manasm1 tamamen inkar 
ve terkederler. 

Batmilere gore hakikat, ancak Mual
lim Masumun kavlile bulunabilir. Y ani 
hata yapmaz addedilen bir ~ahsm rehber
]igile bulunur. 

Mesela bunlara gore Cennet, iyi bir a· 
mel yapildigi vakit ruhta duyulan hazzi 
manevi. Cehennem ise bir fenahk yapil
di!b vakit ruhu yakan vicdan azabid1r. 

Bu firkadan aynlmi~ bir kol olan ve 
Islam mezhebleri arasmda N useyri ismi· 
ni alan Hatay Alevilerine gec;elim: 

-2-
Nuseyrile (Hataylr Aleviler» in 

mezheb telakkisi 
1) ltikadlarr: 
Nuseyriler Siinnilerden o kadar c;ok 

uzakla~m1~lardu ki Si.inni kitablarda Nu
seyriligin iptidasi .$iilik, ahan dinle ala
kay! kesmektir. 

Akidelerinin birincisi ii<; ~ahs1 ilahiden 
terekkiib eden teslistir. Bu ii~ kimsenin 
birincisine mana, ikincisine isim, i.ic;iincu
siine bab derler. Manadan gaybi mutlak 
kasdederler; isim manamn harici bir te 
zahi.irii, bab ise gaybi mutlaka yeti~tiren 
bir yoldur. Yahud (rab, hicab, bal:>). 
lu ~ekle gore Ali rab, Muhammed hi-

cab, Selman (Selmam Farisi) babdu. 
Bu diistura hitab derler ki telaffuz e

den Nuseyri olmu~ addolunur. Nuseyri
lerin itikadatmda karakteristik ii<; nokta 
vardir: 

I - Tenasuh (Metanpsychose) 
Oldi.ikten sonra ruhun ba~ka bir viicu· 

de giri~i. 

2 - H ulus: Allahm insan suretinde 
tecellisi. Nasi! huistiyanlarda Allah, lsa 
~eklini alm1~sa N useyrilerde de Ali su -
retine girmi~tir. 

3 - lbahe: Blitiin haramlan helal 
saymakllr. 

(Mesela miiskirat, zina ve saire) Ale
vilere gore be~ vakit namaz be§ ismi yad 
etmekten ibarettir: (Ali, Hasan, Hiise
yin, Muhsin, Fatma) Oruc: Ketmi esrar. 

Hac: Ziyareti me§ayihtir. N useyrilerin 
sureti zahirede itikadlan Siiliktir. Ehli 
beyte farii muhabbetten dolay1 bunla

ra Alevi denilmi~tir. Bunlarm nazannda 
~imdiye kadar gelip ge~en bi.itiin pey • 

gamberlerin bir kiymeti yoktur. Si.innile
rin bi.itiin itikadatJm, ahiret ve saireyi in
k¥ ederler. Peygamberler, mevkii ikti

dar i~in miicadele eden bir tak1m zevat
tir, derler. Bunlar dinlerinin bir<;ok ahka
mlm biiyiik bir taassubla gizli tutarlar. 

Bu dinde bi.itiin semavi itikadlarm iz
leri vardir. Birbirlerini tammak ic;in bir 
takim i§aretleri vard1r. Buna muhataba 
derler. (Esasen bi.iti.in batmi tarikatlerin 

i§aretleri vardir) Bunlara yakm olan 
Diirziiler e<ok afif olmalanna ragmen 
Nuseyriler cinsl mahrematta gayet lai.i
balidirler. 

Nuseyriler Hayderiye, ~imaliye ve
ya Semsiye, Kilaziye veya Kameriye, 
Geybiye isimli dort ~ubeye aynlmi~lar -
d1r. Fa kat Kitabi.ilmecmu isimli din ki • 
tablan biiti.in bu aynh~lan tenkid ile Nu
seyrileri bir .1 ezheb etrafmda cemetmi~
tir. 

Bu sebebden bu dort mezheb hakkm
da ince teferruata ge<;emiyecegiz. 

N useyrilige dair eserler: 
Burada Nuseyrilik hakkmda yazilmi§ 

tenkidl eserlerle tarih ve mezhebleri hak
kmda malumat veren kitablan kasdetlni
yoruz. 

Maksadimiz Nuseyrilerin mezhebleri· 
ni c;ocuklarma ogretmek ve ayinlerini ida· 
re etmek ic;in tertib edilmi§ eserlerden 
mi.ihimlerini zikretmektir. 

Bu sahada Nuseyri mlielliflerin viicu
de getirdigi eserlerin en miihimleri dort
ti.ir: 

1 - Kitab • al • bakure - al • Suley
maniye fi ke§f - a! • esrar • al • diyane • 
a! - N useyriye. · 

Bu kitab Hicri 1250 de Antakyada 
tevelli.id eden Siileyman Efendi El' ezeli 
tarafmdan kaleme almmi§tlr. Bu zat A
levilikte mutmain olm1yarak Y ahudilige, 
sonra mi.isliimanhga, sonra protestanhga 
ge<;mi§tir. Nuseyrilerin mlanm if~a ettigi 
ic;in bir N useyri tarafmdan T arsusta ol
di.iri.ilmi.i§ti.ir. 

2 - Kitab • al • mecmu 
N useyri dininin biiti.in teferruatlm ih

tiva eden 16 sureden ibarettir. Mi.iellifi 
hakkmda kat'i bir ma!Cunat yoktur. Ba
zilan Abdullah bin Hemdan - al • Hu
seybidir, derler. 

3 - Kitab • al - mecmuu fih • al • 
eyad ve - al • delalat. 

Nuseyri bayramlarmdan bahseder. 
Ebulhasim • al • T eyrani tarafmdan ya
zllmi~IIr. 

4- Kitab • al • esvas. 

Nuseyri hurafelerine gore bu kitab 
Peygamber Si.ileyman bin Davud tara • 
fmdan yaZilm1~1Ir. 

Bu kitablar Nuseyri ~eyhleri tarafm -
dan okunarak ayinlerde onlara gore arne! 
olunur. Nuseyrilerin bi.i!Ug c;agma gelmi§ 
erkek c;ocuklan da k1sa bir mi.iddet ~ey
hin terbiyesine terkolunarak Nuseyriligin 
esaslanm ogrenir. 

T ekirdag civarmda bir soy
gunculuk ve bir cinayet 

Tekirdag (Hususi) - Buraya bagh 
Barbaros nahiyesinde Arnavud Kemal 
admda biri geceleyin evinde uyurken 
me~hul §ah1slar tarafmdan soyulmu§ ve 
bic;are adam koy civanndaki komi.ir o
ca~ kuyularmdan birine ahlarak iize
rine iki araba lahana bm~alhlarak bo -
guliDU§tUr. 

Mesele meydana q1kmca tahkikata 
ba§lanml§ ve §iiphe i.izerine dort ki§i 
yakalanm1~hr 

Bir motorii soymak isti- baskin verdi Sapanca golii bir kanalla a spanyada, Franmlarla bm miitte .. D fiklerinden gelen ve say1lan artm1~ 
yenler mahkum oldular Diin sabah flrbna ile ba~- izmite baglanacak olan goniilliilere kar§l Almanyadan 

Y c;:ob,:a miktarda gelen goniilliilerin ag1r 
Y a~ar ve Mehmed admda iki ki§i Ha

licde Ham iskelesi civarmda Deryaku~u 
motoriini.in 600 gaz ten~;kelik yi.ikle yat
makta oldugunu haber almi~lar ve saba
ha kar~J saat dortte Galata nhhmmda 
bagh olan Mehmed admda birinin san -
dalma binerek motore yana§mi~Iardu. 
iki arkada~. sandah motore baglami~lar 
ve motore girerek gaz tenekelerini hirer 
iki~er sandala indirmege koyulmu§lar -
du. Bu mada motorde uyumakta olan 
motor sahibi tlyas uyanmi§, himzlan 
yakalamak istemi~ ve hmizlarla, motor 
sahibi arasmda korkunc bir bogu~ma 
ba~lam1~1)r. llyas, can korkusile bagir -
mi~ ve geminin ba§ tarafmda uyumakta 
olan lhsan ve lskenderi c;aibrmi§hr. ih -
san ve 1skender, bu feryad iizerine u • 
yanm1~lar, bir taraftan da gece bekc;ile
ri vak 'a mahalline yeti§erek hiTSizlan ya
kalami~lardir. 

Deniz hiTSizlan ihtisas mahkemesine 
~evk edil mi~I erdir. 

HITSizlar mahkemede, bahk avlamak
t: iken motorci.ilerin kendi sandallanna 
gaz tenekelerini indirip onlan huSIZ gibi 
gostermek istedikleri ~eklinde gi.iliinc bir 
mi.idafaada bulunmu~lardir. Sahidler 
dinlendikten sonra su<; sabit gori.ilerek 
Mehmed ve Y a~ann iki ay on gun mi.id
detle haoislerine karar verilmi~tir. 

MOTEFERRIK 

Siileyman ~ahm t.iirbesi 
tamir edildi 

Tiirkiye - Suriye hududu iizerinde 
bulunan Siileyman§ah ti.irbesinin tami· 
ri bitmi§tir. Maarif Vekaleti tiirbenin 
daimi surette muhafazasma nezaret et
mek ii.zere bir memur tayin etmi§tir. 

Pilot mektebi 
Askeri ve sivil pilot yeti§tirmek uze

re Tlirk Hava Kurumu Ankarada bir 
mekteb aqacakhr. 

Ktzday cemiyeti ta§Iniyor 
K1z1lay tstanbul miimessilligi bu. haf

tadan itibaren Hilaliahmer caddesinde
ki binasmdan Sirkecide Ktnlay hamna 
ta1,1macakhr. Hilaliahmer caddesindeki 
bina da satlhga <;1kanlmt~tlr. 

KI?:tlay Kad1nlar San'atevi de yeni 
binaya nakledilecektir. Miimessillik bi
nasr i~inde bulunan Verem Miicadele 
cemiyeti de ayn bir binaya nakledile • 
cektir. 

Kabul edilmiyen bir teklif 
K1zJlay menfaatine igki §i§elerine pul 

yapl§tmlmasma dair Afyon meb'usu 
Ber~ Tiirkerin teklifini enciimenler ka
bul etmemi§lerdir. -···-Erzurumda ak§am san'at 

mektebi a~tldt 
Erzurum (Hususi) - Maarif Vekaleti 

Erzurumda bir ak§am san'at mektebi 
aqmt§hr. Dogu ilinin bu biiyiik vilaye -
tinde boyle bir mektebe ~ok fazla ihti
ya~ vard1. ihtiyacm derecesini §Undan 
anlamah ki; mektebin a~Ilacagi duyu • 
lur duyulmaz mekteb binasmm istiab 
edemiyecegi kadar talebe muracaat et
mieytir. Mektebin a<;Jlmas1 zaruri sebeb
lerden na§i biraz gecikmi§ oldugu ic;in 
derhal tedrisata ba§lamak icab edece • 
ginden kayid muddeti daha fazla tern-
did edilememi§tir. , 

Mektebe biiyuk ya§ta pek <;ok kadm 
kaydedilmi§ oldugu gibi ilkmekteb mu
allimlerinden baz1 kadmlar da miiraca
at ederek vazifelerine hale! gelmemek 
iqin gece dersi istemi§lerdir. Arkada§ -
lanmn vaziyetlerini nazan dikkate alan 
mekteb miidiirii Aliye onlar i~in de ge
ce dersleri tahsis etmi§tir. 

Mektebde §imdilik diki§ ve §apkact -
hk §Ubeleri vardir. Talebenin qoklugu 
bu iki §Ubeyi dort dershaneye aYJrmak 
mecburiyetini vermi§tir. Gelecek sene
lerde ev idaresi, ~ocuk bak1m1, turk<;e, 
~ama§Ir ve saire gibi §ubeler de Have 
olunarak tedris edilecektir. 

<;amal h tuzlas1 ince tuz 
~tkarmaga ha§ladt 

lzmir (Hususi) - <;;amalt1 tuzlasm· 
daki ince tuz fabrikasi, ikincikanunun 
ba§langicmdan itibaren piyasaya ince tuz 
<;1karmaga ba~hyacaktir. Y eni ambalaj
lar gayet zariftir. F abrikanm bi.iyi.ik bir 
intizam i<;inde i§ledigi tesbit edilmi§ ve 
tecriibeler sona ermi§tir. 

Evvelce, fabrikaya hmir elektrik ~ir
ketinden cereyan verilmesi dii§i.ini.iliiyor· 
du. $imdi ise, dogrudan dogruya tuzla -
da bir santral tesisi muvahk goriilmli§ti.ir. 
Bu suretle elektrik daha u~uza istihsal e
dilmi§ olacak ve maliyet fiatlan kabar • 
miyacaktir. 

Ayni zamanda bir nhhm in§aSI da ka
rarla§hTIIml§hr. Bu takdirde, T uzlaya 
yakla§acak vapurlar, hamulelerini daha 
kolayhkla, daha c;abuk ve daha az mas
rafla alacaklardir. 

Bu civardaki koylere tuz sah§Inin ii<; 
kuru§tan yapilmasJ da mukarrerdir. Muh· 
telif i~ler i<;in Ankaraya gitmi§ olan T uz
la mi.idiirli Sezai ~ehrimize avdet etmi§ -
tir. 

hyan kar devam ediyor 

Evvelki gece hava birdenbire bozmu§ 
ve gece §iddetli bir poyraz f1rtmasi es • 
mege ba§laml§lir. Bilhassa gece on bir • 
den sonra f1rtma §iddetini arhrmi§, baz1 
yerlerde kiremidleri u<;urmu§, camlar kl
nlml§hr. Di.in sabah ba§hyan kar fasiia
larla devam etmi~tir. 

Bugiinlerde ~ehirde §iddetli soguklar 
ba§hyacagi anla~lmakta ve fazla mik
tarda kar yagmasi ihtimal dahilinde bu
lunmaktadir. 

Di.in Kandilli Rasadhanesinden veri • 
len malumata nazaran barometro saat 
14 te 761 milimetreyi i§aret etmekte idi. 
Azami hararet 2,7, asgari ise 0,4 ,an • 
tigradd1. Ri.izgar YJldizdan saniyede 19 
metro siiratle esmi~. hava kapah ve fir· 
tmah ge<;mi§tir. Bugiin de f1rtma ve kar 
devam edecektir. 

Diin gece aldiglmiz malumat, liman 
dahilinde bir kaza olmadigl merkezinde
dir. 

Yunanistancla Ja kar yagryor 
Atina 27 (Husust) - Bugiin sabah· 

tanberi Atina ve civarmda mi.itemadiyen 
kar yagmaktadiT. Etraftaki daglar kesif 
bir kar tabakasile kaplanml§lir. 

Ankaracla kar 
Ankara 27 (Telefonla) - Burada 

kar yagmakta devam ediyor. Soguk §id
detlidir. 

• 

Uyumakta olan 4 ki,i 
yanarak oldii 

Bolu (Hususi muhabirimizden) 
Bolunun bir saat yakmmda bulunan 
Y ozgad koyi.inde bir yangm <;Ikmi§, yan· 
gm neticesinde dart ki§i yanarak olmi.i§• 
tiir. 

Y angm, geceyansmdan sonra kay 
imamma mahsus evin ahmndan c;Ikmi§tlr. 
!mam Si.ikrii, gelini ve iki torunu, yangm 
«;Ikii~I esnada evde uyumakta imi§ler. Bu 
zavalhlar, ate~ bacay1 sardiktan sonra 
uyanabilmi~lerse de hayatlanm kurtara • 
maml§lar, evle beraber yanmi§lardir. 

Koyli.ini.in yardimi sayesinde ate§, ko
yiin diger evlerine sirayet etmeden son • 
diiriilmii§tiir. 

lzmit (Hususi) - Sapanca goli.i ile basmas1 iizerine Fransamn tela§a dii§me· 
1zmit korfezi arasmda bir kana] ac;Ilarak si, ingiltere tarafmdan eski bir planm ta· 
birbirine baglanmas1 hakkmda oteden - zelenmesine vesile addedildi. Bu plan, 
beri bir tasavvur mevcuddur. Vakit vakit Almanyanm da i§tirakile Garbi Avrupa 
bu tasavvur etrafmda ~ayialar c;Ikmakla devletlerinin elbirligi ederek biitiin Av· 
beraber ~imdiye kadar tahakkukuna im- rupa i§lerini tanzim etmeleri ve bOylece 
kan hasil olamami~tlr. Avrupada sulh e emniyetin saglamla~ • 

Once yaptlan bir tetkik te Sapanca go- tmlmas1 gayesini giitmektedir. lngiltere 
liiniin sulan azalmakta oldugu ve bin a- iyi biliyor ki Almanya ile F ransa ani a§" 
enaleyh a<;IIacak kanaldan bir fayda ha- mad1kc;:a, Avrupada, emniyet ve sulh is~ 
sii olamiyacagi ileri siiriilmii~ti.ir. tikrar bulamiyacaktlr. <_::unki.i, Avrupa -

1kinci kag1d fabrikasile selli.iloz fabri- mn herhangi tarafmda c;:1kan bir mesele, 
kasmm temelleri atihrken, fabrikalara Fransa ile Almanya arasmdaki itimad ~ 
l.iZim olan su ihtiyacmm Sapanca goliiw 51zhktan ve w:ldiyetten dolay1 halledile· 
den temin edilecegi sayleniyordu ve go- miyerek sulhu tehdid etmektedir. 
liin, hmit korfezile birle~mesi ~ayialan Mesela, bugi.in, ispanya i§lerinin mi.in· 
tekrar canlanml§ bulunmaktaydl. Alaka- haman dahili bir mesele ob]laktan c;Ik • 
darlar bu hususta bi.iyiik bir ketumiyet mas1 ve buradaki dahili harbin umumi 
~ostermekle beraber Sapanca goli.i ile, bir Avrupa harbine yo! ac;:mak istidadmi 
fzmit korfezi arasmda bi.iyi.ik bir kana! gostermesi, hep F ranSIZlarla Almanlann 
a<;Ilmasi tamamile tahakkuk etmi~ ve uzla§amalarmdan ve birbirlerine kar§l 
Si.imer Bank bir su mi.ihendisi gondererek itimadSIZhk gostermelerinden ileri geli -
golde ve kanalm a<:;Ilaca&-1 sahada tet - 1 · 1 b'lf yor. spanya I§ eri 1 arz Avrupa sui • 
kikler yaptirmi§tir. Y apllan tetkikler <;ok hunu bozmakslZln halledilse bile, yarm, 
gi.izel neticeler vermi~. gol sulannm azal· Avrupamn diger bir tarahnda c;Ikacak 
makta degil, bilakis gi.inden giine ~;ogal- diger bir kan§Ikhk, ayni suretle Avrupa 
makta oldugu anla~llmi~tir. sulhunu gene tehdid edecektir. Avrupa 

Sapanca goliiniin lzmit korfezine bir sulhunu kurtarmak iQ.n en kestirme yo! 
kanalla baglanmasi lzmitin en biiyi.ik Fransa ile Almanyanm arasm1 bulmak· 
derdleri arasmda yer alan su sikmbsma tlr. 
da ebediyen bir nihayet vermi~ olacagi r· . 

§te lngiltere, son zamanlarda, daima 
gibi. kanalm gec;ecei!;i sahada bulunan bu peam j!eri si.irmii~tiir. Bel<;ikamn da 
Bi.iyi.ik Derbend batakhgl da kurutul • Fransa ile mevcud ittifakmdan feragati 
mu~ olacaktlr. ld goze a 1rarak tam bitarafhk politikasma 

KOLTOR ISLER/ avdete karar vermesile ingili~ plam bir 

Bayan Makbulenin ~ocuk
lara yard1m1 

Atatiirkiin hem§ireleri Bayan Mak -
bulenin himayelerinde bulunan Fatih
te Htrkai§erifteki 19 uncu ilkmekteb hi
maye heyeti toplanarak g1das1z ~cuk -
lara gida temini i§ile me§gul olmu§tur. 
Bu heyette Bayan Makbule te§ekki.irata 
layrk yard1mlarda bulunmaktadtr. 

lzcilik kurslart 
Maarif Vekaletinin haZirladtgl bir ta

limatnameye gore, 13 ya§ma giren her 
gene tahsilini bitirinciye kadar izcilik 
derslerini takib etmege mecburdur. Haf 
tada 'blr gUn bu ders ameli ve nazari 
olarak talebcye ogretilccektir. Bu ders
ten maksad talebeyi hayatla mucadele
ye al!§hrabilmektir. Mekteblerde bir iz
ci miizesi bulunacakbr. Beden terbiyesi 
hocalan i~in muhtelif mmtakalarda iz
cilik kurslan a~Jlacakbr. -+-e+-Tekirdag, Nam1k Kemali 

unuttu mu? 
Tekirdag (Hususi) - Buras1 Turk -

lerin ulu vatan §airi N am1k Kemale do
gu§ yeri olmasma ragmen Halkevimiz 
bu hususta iizerine dii§en vazifeyi yap
mamakta ve halkumz bundan hakh O· 

larak teessi.ir duymaktad1r. 
21 birincikanun Nam1k Kemalin do· 

gum YJldoniimiidiir. Bu tarihte yurdun 
bir qok k6§elerinde Namik Kemal ihti
fali yapJ1d1g1 halde Halkevimiz hi~bir 
§ey yapmamt§hr. 

kat daha oaglamla§mi§tir. 

Lakin F ransa, bir tiirlii Almanyaya 
itimad edemediginden ingiliz plamna 
yakla§maktan c;ekiniyordu. Bilakis, Fran· 
s1z milletinin yans1 ~iddetle muhalif bu
lundugu hal de, F rans1z hi.ikumeti daha 
ziyade S'?vyetlerle olan ittifaka bel bag· 
hyordu. Italyay1 tamamile F ransa tara· 
fma <;ekmek ve eski Stresa cephesini ye• 
niden tesis etmek iimidinin Pariste hala 
mevcud olmasi Fransanm, fngiliz planma 
kar~1 muhalefetini kuvvetlendirmekte idi. 

Lakin son gi.inlerdeki hadiseler, bu 
iimidi bi.isbiitiin zafa ugratti. ltalya, AI
m• ' ile birlikte bol evizme kar 1 ak· 
dettigi ittifaktan aynlmiyacagml goster· 
di ve boylece her iki biiyiik fa§ist devle
tin diinya politikasmda beraberce yi.irli .. 
yeceklerine §iiphe kalmad1. !talya da, 
Almanya gibi, !ngiliz dostluguna her ne 
pahasma olursa olsun ehemmiyet verdigi 
halde, F ransa ile dost olmaktan ~iddetle 
imtina etmektedir. ltalya bu soguklugunu 
her vesile ile gostermektedir. ~omaya 
tayin olunan yeni Amerikan sefirinin iti· 
madnamesi mi.inhaman 1talya Krah na· 
mma yaZilm1~ olmasma ragmen kabul e
dildigi hal de, yeni F rans1z bi.iyiik elc;isi· 
nin itimadnamesi, ltalya Krah unvammn 
yanma fmparator lakabi ilave edilmeme· 
sinden dolay1 reddedilmi~tir. 

Gelecek y1llarda bu bilyiik vatanper
verin unutulmamas1 gonlii.miiziin biri • 
cik dilek ve istegidir. Esasen bu, Tekir
dag iqin bir kadir§inashk borcudur da. 

Elazizde §eker buhram ve Ege baglarmda hastahk 
ihtikar lzmir (Hususi) - J\1.anisa, Ala§e • 

Ahiren, Sovyet ittifakma kar§l dahilde 
muhalefet gosterilmesi ve 1talyamn so • 
guk davranmas1 iizerine F ransada, lngi
liz planma kar§I, bir derece miisaid bir 
hava peyda oldugunu goren ve Blum ka
binesinin, ispanya i§lerinden dolayi, gar· 
bl A vrupa emniyet ve sulhunun tehlike • 
ye dii§memesine bi.iyiik ehemmiyet ver • 
digini takdir eden lngiliz kabinesi, §imdi, 
plamm bir daha tekrar ileriye siirdii. 

Elaziz (Hususi) - · Yedi, sekiz ay • hir, Salihli baglannda (Odemi~). diger 
danberi tren zarurl ve tabil sebebler yii- namlarile (salkim gi.ivesi, balgam, <;O • 
ziinden tarife hilafma gayrimuntazam bir ruk) hastahgi gorlilmi.i§tiir. Manisa ve 
halde geJmekte Ve bazan bir kac; gi.in ro• lzmir ziraat mi.idi.irJeri yapmakta oJduk • 
tar yapmaktadir. Evvelden ihtiyath ha • Ian mi.i§terek tetkikleri bitirmi§lerdir. Hu· 
reket eden ve ~eker iizerinde toptan i§ susi ve ucuz ilaclar tertib edilerek bu ka
yapan bazi tacirler yollarda anza oldu- zalarm baglarmda kullamlacakhr. Ke -
gunu haber ahnca derhal bakkallara ~e- malpa§a baglarmda da ayni tedbire ba§ 
ker yoklugundan bahsederek ihtikar yap- vurulmas1 fayd~~ektedir. 
makta ve pek ciiz'i olarak piyasaya <;I • Rezalet ~Ikarmi§lar 
kard1klan ~ekerin kilosunu 36 • 40 ku· Tarabyada oturan berber Andon ile 
ru~a satmaktadiTlar. Halk bu ticaret o- arkada§l bahkq1 Yorgi, Arnavudki:iyiin
yunundan mii~tekidir. Seker fabrikalan· de Yorginin lokantasmda halkm huzu -
mizla, N af1a Vekaletinin ve alakad:1r runu bozacak derecede rezalet ~1kar • 
mercilerin nazan dikkatlerini c;ekmek u- d1klarmdan Miiddeiumumilige sevke • 
mumiyetle arzu edilmektedir. dilmi§lerdir. 

········22''''~~i''''ilk''';~kt.~bd~····~~~i~di~ii~~····;~~·;~i~~······· 

Ma~kada 22 nci ilkmektebde te~ekki.il eden himayc .he~eti! ~ektebde ~ulu
nan yoksul yavrularm hepsini ba§tan ayaga kadar g1ydrrm1§tlr. Yukank1 re
sim, sevindirilen yavrulan gi:istermektedir. 

!ngiltere, F ransanm zorile lspanyaya 
Alman goni.illiileri gonderilmesi i~i i.ize • 
rinde, Almanya ile temasta bulunurken 
Avrupa i~lerinin Almanyamn i~tirakile 
diizeltilmesini tekrar teklif etmi~tir. Bu 
mi.inasebetle yap1lan mi.izakerelerde gar· 
bi Avrupa devletleri arasmda uzla~ma ve 
is birligi yap1lmasma en bi.iyi.ik eagel 
Fransa • Sovyet ittifak1 oldugu anla~Il· 
mi~hr. Almanya, Fransiz • Sovyet misa· 
kmda, miitecavizin kim oldugunu tesbit 

i§i::~in, bitaraf bir heyete mi.iracaat kaydi

ne baglanmay1p otomatik olmasma itiraz 

etmi§tir. Bugiiniin en miihim miizakeresi, 

mezkur misaktaki kar~Ihkh yard1m taah~ 

hiidlerinin mutlak ve otomatik olmaktan 

<;Ikanlmasi etrafmda cereyan ediyor. ls

panya i~lerinin sulhu tehdid eden mahi • 

yetten tecerri.id etmesi de bu miizakere

lerin verecegi neticelere baghd1r. Lakin, 

F rans1z - Sovyet misakmi umumi anla~ • 

malar haline koyacak ve aradaki ittifakm 

mahiyetini s1f1ra indirecek olan bOyle bir 

tadile Sovyetlerin raz1 olmasl beklene • 

mez. Binaenaleyh mesele de kolay kolay 

halledilemez. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Y akalanan kumarbazlar 
Galatada R1htim caddesinde 15 nu • 

marada oturan Menmed, arkada§l Pas
kana Gemlik k1raathanesinde kumar 
oynad1g1 polis~e gorulmii§ ve ciirmft 

me§hUd mahkemesine verilrni.§lerdir. 



C. Halk Partisi Ankara 
Viliyet Kongresi dag1ldi 

«Tiirk milleti daima yiikselecek ve diinyan1n 
diger milletlerine misal olacakbr» 

h nin ekseriyetini bir araya tophyarak 
Ankara 27 (Telefonla) - Cu~ u - meb'uslanm sertikten sonra muayyen bir 

P . . v·I· t kongresl son y 
riyet Halk art1s1 1 aye · d devre ic.inde memleketi idare etmek de· 

I . . b .. t 14 te Halkevm e 
ce ses1m ugun saa h I p tas • mekti. Bunda en c;ok muvaffak olana en 
akdetti. BaZI dilekler da a ~un~ ~im tel· iyi demokrat denirdi ve hala da boyle -
nif edildikten sonra kongrenm a .. d 

.. k M rs reJSlll t-n dir. 
graflarma Atatur ten, ec 1 l • Turk milleti bu milletlerin nadirlerinin 

I S k · d ge en ce 
\'e Parti Gene e retenn en . ba§mda gelir. On binlerce sene pek c;ok 
vablar okundu ve ayakta dinlendii:l y·· re)"im ink1lablan gec;iren Turk milleti, ve 

· I · fh bda on l•ari reyle yap! an m I a . . .. Bu""yiik Onderi tarihin en mu§kiil devrin-' o· t {§]en reiSI 
Kuru! azahklanna; Iyane. 1 A· de tutacagi yolu, kurtulu~ yolunu goster-
Rifat Borekc;i, d~kt.or Vehb1. CemN;suhi di: Halk ic;in halkla ... Memleketi isti -
tif <;ubuk~u, Hamid Esen8.1 . Ath- ladan kurtaran Atatiirk, memleketi ida-
Baydar; yedek azahklara: 1 mHI • re jrin bir parti kurdu ve adma Cumhu-

K d ~ Cemal azJm, y b 1 "] I 
oglu, Fahri an ogan, V r Zehra riyet Halk Partisi dedi. Bu eyne m1 e 
Hayrullah, Hamid Osman, e 1' d 1 . ilmi ve umumi tabirile demokrasi de ol-
\'e Abdiirrahman; buyiik ~uyrultayf Hei~- sa, manas1, mefhumu ve tatbih itibarile 

R .f B.. k usu d B "d I geliklerine de 1 at ore '<1• H"l · ve yepyeni bir idealin ifadesi ir. u I ea e 
Z . B h et Hayrullah, 1 mi · · "h b k met, 1ya, e <; ' ]"kl ise · gore halkm ekseriyetmin .J~tl a A 1. ~--

Mustafa Ba~ar; yedek del~~e \·ere Ha: zanmak memleketi idare I~m kah degJ)-
Bahri, Cafer T~yyar, .Abdura 

1~;ec;il • dir. intihabl kazanarak memleketi mu -
lis Fuad, Hiiseym, Sa1d ve sme ayyen bir muddet ic;in idare etmek kafi 
diler. h birlikte gelemez. Bu bir nevi diktatorliik olur. 

1ntihabdan sonra azalar :~k.. yak Atatiirk inkilabi hernevi diktatorliigu 
"d k Atatur un a Ulus meydanma g1 ere . · · •• reddeden bir rejimdir. 

ld.. .. .. erasimme I, k . . h f d bashgl giinun y1 onumu m Atatiirk demo rasisJ em re eran urn 
tirak etmislerdir. k ve hem de kanuni te~ebbiis esaslanm ih-

Dahiliye Vekilinin nrtl rt fine tiva eden bir rejimdir. Ocak, nahiye, ka· 
·1 ·1 hhaslar ~ere k 1 · "h B.. ··k Kongre ves1 esi e mura d T do • za, vilayet ongre en ve m ayet uyu -

Vali ve Parti Ba§kam Nevs\· ~~~an • Kurultay bunu temin eden esaslard1r. Bu· 
gan tarafmdan dUn ak§am , e ~\ Ve· na riayet edenlerin hatas1 az olur. 
tasmda bir ziyafet verilmi§, I?~.~~~: Ka· Eger tarihin hakiki gidi~i nazan itiba· 
kili ve Parti Genel Sekreten .,u. . . ra ahnma anla§Ihr ki Turk milleti dai -

k ··yJeml§tir · k d · k I k ya bu vesile ile §U nut u so rna yukselece ve a1ma yii se tece , ve, 
«- Arkada§lar, .. Ankara diinyanm diger milletlerine misal ve ayni 
Sizi Cumhuriyet Hal~ Part~1h .. roetle zamanda be§eriyetin saadetine hadim 

vilayeti kongresi iiyelen olara ur miimtaz bir heyet olacakhr. 
ve muhabbetle selamlanm. p . ··yele- Turk tarihinin bu kifayeti ve bu aki-

T .. k" · b"·t·· v"layet arh u bet1" k1"mseye merhul de<Yildir. ur 1yenm u un I bulu- Y o 
ri, vilayet kongrelerinde topl~nm1I§ . izde Tiirklerin idealleri malumdur. Bu ide-

s. . ..k k hsJyet enn d k k d . h" nuyorlar. IZm yu se ~a . . 8,. . al e ne IS anc, ne e m Isarc1y1z. 
onlan da selamlamakla mUfte~mm; .• 1~ • Biz biitiin milletlerin miistakil, miiref· 

I · · · · ve 1dan 1' ' d h"" I I · t" yiik Turk kiit esmm s1yas1 Halk feh, mes u ve ur o rna anm IS 1yoruz 
. . , 1. · · ·· · alan b 1 nnm roes u Jyet:m ~zenne . kli uk, vc una c;a J~Jyoruz. 

Partisi miimessJilen memleketm .1 rc; e· Arkada§lar, sizi tekrar Tiirkiyenin i • 

b .. ·· · 1 · · ·· kere ettl e ' ' ]" t" · .. · I C h · buyiil- utun I§ enm muza I I dare roes u 1ye m1 uzenne a an urn un-
roese e er, . . d )A I b 

diyorlar. Miiza~ere mev..zuu en biitiin y~t -~al .... arhsJ a ma se am .. a~, u me: 
memleket idaresme taalluk ed .sam1zm butun memleket ve butun be§e 
i•lerdir k · riyet i~in mes'ud neticeler vermesinj te • 
' , d demo rasi . . 

Atatiirk ink1labma ka ar . 1 ri • menm edenm.» 
h lk "d . d k milletJn reY e 1111111111111111111111111111111111'""""'""""""'""""""""""""""""""""""""" 

ve a 1 ares! erne , 1111111111111 nn111111111111 d • 
r... K ·-·-······s ....... k;'i~ asi Avrupa a t1cari 
~n.. aly-' e ktubu miibadele firketi 
genera e me 

B y eni kurulan cemiyet 
«CezaniZI bekleyiniz. en Tiirkiye ile de ticarete 

lehinizde tavassutta d d k yar 1~ ece 
bulunacagun>> Londra 27 (A.A.) - Press Associa -

.. "aresal ·· A 
7 (A A ) - JVJ • tion'un bildirdigine ~?re, vru?a me~-

$anghay 2 · · h ket et - t· t b d 1 l s· f 'd are [cketlerile !Care mu a C C efl orgam-
~ang-Kay-~ek, Jan u a.n ve Yang· e etmek maksadile son zamanlarda te-
meden evvel, $angk·S~-L~~nJerrni§tir. :is edilmi§ alan Compensation Brokers 
Hu-Seng' e bir mek t\ gJn ez.ciimle de· Limited §irketi faaliyete ba§lami§tir. 

Mare§al bu me tu un a Tamamen ingiliz alan bu ~?irketin 
mi§tir ki: .. de tesir ic· Ian I, ingiliz mille tine bildiril.mi§ ve 

«Mi.irteciler sizlerin iizen~IZ. 11g~m1z phUkumct hic;bir itiraz·d· a_ bulun~~m1~ -
I F k · ) bug•m yap 1 h k~ tl b ra etti er. a at SJZ er ktasmJz. tir ve dominyon ar u ume en 1se u 

hatayi tamire amade b~lu1nma aiddir. plana muvafakatlerini bildirmi§lerdir. 
Bu darbenin mes'uliyeti sJ: ~r: disipli • pHm, ayni zamanda Alman makamla -
Fa kat ba~kumandan1mz s1 a . de ha • rma da gosterilmi§ ve Alman makam -
nin gev~emesinden dolay1 bedim dolayi 1 1 her noktai nazardan yar~1m vadin
tam yok degildir. Bu sebebd e~ Siz· ;: bulunrnu§lardir. 9irketin, _Jngiliz en
millet huzurunda af taleb e enm· ceza· diistrisile Almanya arasm.?a _Ihrac.at an-

I h. k. 1· olmaniZI ve Jac:rnasJna bir yol a~mas1 um1d edilmck-ere, Li umete tes 1m . Maama· Y 

mz1 beklemenizi tavsiye edenm· · i su· tedir. 
fih hatamzdan dolayl bugiin sami·~n si- $irket ayni zamanda, Almanya ile di-

, d kt Jdu<Yunuz ly " Avr'upa devletlerile ve bilhassa 
rette teessi.ir uyma a 0 c ~ 1 va • ger 

b )unrnag Tu""rkl·~re, Romanya, Bu.l.garistan v. e. Yu-
zin lehinizde tavassutta u J 

goslavya ile ticaret ~ubadelelenm ge-
deylerim.» lr"yor? l~k d 1 rd1m mt ge nic:letmek istiyen a a a ar ara ya 
Asi general Avrupaya c: hay'dan ~ 

P 27 (A A) ._,ang eyliyecektir. 
aris · · - B §irket, Henry Schroder ve Ham-

Petit Parisien'e bildiriliyor: ~· v ilk u Bankalan vas1tasile tesis edilmi§-
. • b'"d dilecegi e bros , 

<;:angsuhang m te 1 e h ket ede· 
kalkacak gemi ile Avrupaya are takar· tir. 

cegi samlmaktad1r .. ?rdu. S~;/:·m ku
riir etrni~ oldugu g1b1 Y e~- 1 a 

izmirde flrtma 

mandasi altmda gidecektJr.v. "krkler ya· 
Hiikumette yakmd~ degd~l:~roakta • 

p1lacag1 hakkmda ~aylalar c: k'" bir 
l r Kay-._,e m 

du. Y orgun bu ~nan ':':n- . d do~ dugu 
miiddet ic;:in <;:ak1ang vilay~tl~ h t :dece· 
yer alan F engho koyiinde IstJra a 

gi soylenmektedir. fela· 
Kiitahyahlarm Adana 

ketzedelerine yardu:nlarfl _ 
.. 7 (AA) _Adana e 

Kutahya 2 · · . . ekkul e • 
laketzedelerine yard1m 1<;m te~ k 

. h I elli§er uru~-
den kom1syonca aziT anan ~ b • 
lok on bin piyango bileti satil~ag~ a§ 
land!. Halk biletlere ragbet gosteflyor. 
Kiitahyada soguklar a yona 

zarar verdi 1 . ) Giin erce 
fai:ta~a 27 (A.A. - ·· )i.ik 

C'levam eden §iddetli soguklarda~ guz 
h ulu zarar 

ekinler bilhassa afyon ma s 
aiinn!i§tiir.,. 

izmir 28 (Hususi mu~abirimizden).-

B b h tzmir buyuk b1r hrtma gec;1r -
u sa a w b" 
. . B1·r taraftan kar yagarken, IT ta-

rmstJr. K k 
;ar"tan da deniz ~a~arBm.I~ ve alr~fiya ha:; 

· •liyemem1~t1r. 1r ara te e on a -
vapur 1~ • b k .1 · 

d b zulmu~ ve muha erat es1 nu~-
]an a o ~ 
. B""t"u"n havalide havalar sogumu~ ve 

tlr. u 
kar ba~lami~t!T. 

Berlinde biiyiik bir yangm 
Berlin 27 (A.A.) - Berlinin .m:r
. d Potsdam Platz'm altmdak1 §I -

kezm e · · 
I ub yeralh tramvaymm yem m§a 

rna • cen . 

d
"l kte alan bir tiinelmde yangm zu " 

e I me . f . . I . t"r Duman, Jt aJyenm c;a I~masl· 
hur etrnl§ I . . . f d k 

A • ]roaktadir. Itfaiye e ra I mas e 
na man! o 
ile c;ah~Jyor. . . . 

Yangm gittikc;e gem~lemektedir. ltf~-
. g nm yerini henuz tamamen taym 
JYde yan ·

1
t·Ir. ~imdiye kadar hic;bir i:iJu 

e ememl~ · >-~ 

kayded.ilroemi~tir. 

CUMHURiYE'I' 

HAdlseler arasanda 

Hatag davasz 
Hatay davasx bizim i~in tirfillenmi§ 

bir hududun kenarmda aylklan
masmx istedig-imiz kii~iik piiriizlerin 
miinakil§asx degildir. Bu i§i, ne ko
parxrsak bize kin getirecek bezirgan· 
ca bir diplomasi pazarhgmdan iba
ret sananlar da aldamyorlar. 

Hatay davasx bizim i~in birinci sx
mf ve en iist tabakada bir Tiirkliik 
davas1d1r. Biz biitiin bir Tiirk diin
yasxmn §erefile, prestijile, kaderile 
bu i§in i~indeyiz. T arihinin hi~bir dev
ri degil, hi~bir am gosterilemez ki, 

Tiirk milleti bir meseleyi istiklal da
vasl halinde ortaya koysun da, enin
de sonunda, kendisi i~in bu ulvi 
mertebenin bir parmak a§ag1sma ra
zt olsun. 

Hayrr, M. Blum! Haytr, M. Del
bos! Hayir, Fransanm biitiin ma
damlan, matmazelleri ve mosyoleri! 
BiiP.ir.. bir F rans1z efkarx umumiyesi 
olarak §Unu bilmenizi istiyoruz ki 
Alzas - Loren'deki Frans1zlarm istik
lali sizin i~in neyse, bizim i~in de 
Sancaktaki Tiirklerin istiklali odur. 
1871 - 1918 arasmda Alzashlara tat
bik edilen tazyik rejimi onlarx Fran
saya nasxl kopmaz bir sarma§tk ha
Iinde bagladlysa 1921 denberi San
cakta tatbik edilen ayni rejim de 
Hatay Tiirklerini Tiirkiyeye boyle 
a§mmaz bir sevda ile per~inlemi§tir. 
Buna ragmen biz ilhak degil, sadece 
bu Tiirklerin biiyiik ve §erefli millet
lerine has bir istiklal i~inde yil§ama
lanm istiyoruz. 

Bu §eref ve istiklal iistiinde tered
diid, miinakil§a, hatta sadece menfi 
bir siikut icrinde kalan biitiin dostla
rxmiza ve dii§manlanm1za habrlatx
rxz ki dirayetleri en biiyiik imtiham 
ge~iriyor. Tiirk milleti Hatay dava
smda, miinasebette bulundugu mil
letlerin en kii~iik jestlerine kar§I bile 
iliklerine kadar hassasttr. Derin iir
peri§lerimizi zor zaptediyoruz. Bu 
milli vakarm altmda zaflar degil, 
§ahlanmak icrin en biiyiik Tiirkiin bir 
i§aretini bekliyen biiyiik tarih kud
retleri ve mukadderleri sakhd1r. 0-
na dikkat ve hiirmet ediniz! 

PEYAMI SAFA 

Yunanistanda 
Dahiliye Naz1rile Ba ve
kalet Miiste~an ~ekildi 
Atina 27 (Hususi) - BaFekilin gos

terdigi liizum i.izerinc Dahiliye Vekili 
Skilakakis ile Ba§vekalet mustC§an 
Papahelas istifa etmi9lerdir. 

lstifanm kabuliindcn sonra Dahiliyc 
Vekaletini muvakkaten ia§e mi.istc§afl 
Mayakos deruhde etmi§ ve Ba§vckalet 
mi.istc§arhgma da eski Kefalonya meb
uslarmdan Kosmos Burbulis tayin edil
mi:;;tir. Yeni mi.iste!,iar dun gee; vakit 
Ba§vekil muste§an haz1r oldugu halde 
Krahn huzurunda tahlif edilmi~tir. is-
tifa eden Dahiliye Vekili miitckaid mi
ralaydrr. Kuvvetli bir §ahsiyet oldugu 
ic;in Metaksas kabinesinde de mevkii 
kuvvetli idi. 

General fon Sekt oldii 
Berlin 27 (A.A.) - Miitekaid Ge

neral fon Sekt, k1sa bir hastahktan soma 
burada i:ilmii~tiir. 

General/on Sekt'in hayall 
Berlin 27 (A.A.) - Bugiin olen 

Von Sekt, Umum! Harbde ~arktaki 
11 inci ordunun erkamharbiye reisi idi. 

Sonra Makenzen ordulan erkamhar
biye reisi olarak S1rbistanda, Galic;yada 
ve Romanyada harekati idare etti. 

1917 de Tiirkiyede erkamharbiye re· 
i~i oldu. 

I 919 da V ersay muahedesinin miiza
keresi masmda Alman murahhaslar he • 
yetine dahil oldu. 

1920 de orduyu tensik etti ve 1926 da 
hizmeti terketti. 

1930 da Alman halk partisi namzedi 
olarak meb'usluga se~ildi. Askeri mu -
harrir olarak biiyiik bir ~ohreti haiz ol -
dugu gibi askeri fikirleri bugiinkii Alman 
ordusunda hala biiyiik bir rol oynamak
tadlr. 

• 

Bulgaristan da bir fa§ist 
diktatOrliigii kuracakmi§ 

9ankof Berlinden hazzrlzklz gelmi§ 
harekete Bulgar Dahiliye Naziri, herhangi bir 

meydan vermemek maksadile sert ve ha~in 

emirler verdi davranmas1 i~in polise kat'i 
Sofya (Hususi) - Dahiliye Vekalcti 

son giinlerde siyasal partiler arasmda 
sezdigi gizli kipirhlar hasebile fevka -
lade ciddi tedbirlcr almaga mccbur kal
mi1jtlr. Profesor <;ankof'un Avrupa'dan 
avdcti, <;:ankof taraftarlarmm Sofya so
kaklarmda gruplar halindc dola~?malan
na vesilc olmu§tur. Bu itibarla Polis 
miidi.irliigii yeni bir beyanname ne§re -
derek gerck caddclerde ve gcrek kapah 
ycrlcrde her ti.irli.i toplantJlan ve hatta 
gruplar halinde dola~may1 yasak ettigi
ni bildirmi§tir. Dahiliye Nazm Kras -
novski, gazetecilere §unlan soylemi§tir: 

c- Polise kat'i, sert ve ha§in bir su
rette davranarak yurdun siikun ve asa
yi~?ini ihliil edenler hakkmda kanunla-
nmiZI aynen vc tamamen tatbik etme- Profesor (;ankof 
sini bizzat ben emrettim. Siyasal parti- hascbile Sovyct Rusyaya otcdcnbcri 
lere mensub baz1 vatanda§larm son ~atmakta olan bu gazete, son <;in isyam 
gi.inlerde gizli gizli topland1klanm ha- dolay1sile yeniden hiicuma ba§lami§hr. 
her ahyoruz. Siyasal partilerin ilgas1 Bir makalesinde komunizmden bah -
hakkmdaki kanun mer'iyette kald1k~a sederken butun devlet memurlarmm 
biz bunlara meydan vermiyecegiz. Fa - nasyonalist olmalan gerektigini ve me
kat, maksadimiz, efkan umumiyenin de murlarda aranacak biricik meziyctin 
bu adamlar hakkmda bir not vermesini komiinizm dii§mam olmalan bulundu -
tebariiz ettirmektedir. <;iinku, yurdun gunu ileri siirmektedir. Bu yaz1ya gore 
dahili vaziyeti bugun normal bir §ckil- c bita1 af. olmak, komi.inist olmakla mii
dedir. Hukumet, bu vaziyctin daha nor- savidir. cBitaraf• memur, butiin cinayet 
mal bir §ekle girmesi i~in azami kuvvet ve habasetlere bigane kalan ve dolayi· 
sarfediyor. Yakmda yap!lacak belediye sile i§tirak eden memur demektir. Bi
intihablan i<;in gereken kanunlan ve naenaleyh memurlar arasmda s1k1 bir 
hazirhklan ikmal etmi§ bulunuyoruz. incelcme yapmah ve bu gibileri kadro 
Ekonomimizin de duzelmcsilc me§gu - harici etmclidir. Ta ki devlet mckaniz
liiz. Tazminat borclanm1zm bu y1lki mas1 en §edid komunist aleyhtan nas -
taksitlerini veremedik ve alacakhlan - yonalistlerin eline gec;sin ... 
m1zla tam bir anla§ma vucude getirme- btedenberi bir Bulgar fa§izmi kura
ge muvaffak olduk. Yurdu butun siya- rak biitiin siyasal partileri dag1tmak ve 
sal vc sosyal sahalarda normal bir ha- bir fa§ist diktatorliigii Han etmck ga -
le gctirmege c;ah§Irken onun sukununu yesinde oldugu a§ikar bulunan profe -
ve milletin muhta<; bulundugu huzuru sor <;ankof'un Berlinde Hitlerle yaph· 
bozmaga c;ah;~anlar hakkmda c;ok §edid ~ temaslarla, Slovo gazetesinin bu yol
davranacagimiza §iiphe yoktur. Mute - daki ne§riyah tetkik edilecek olursa 
§ebbisler ona gore hareket etmelidir - Gospodin <;ankof'un Avrupadan ~ok ha
ler.» Zirhkh dondi.igi.i vc bu sefer mutlaka 

Profcsor <;ankof'un gazctcsi alan bir eyeyler yapmak azminde bulundugu 
Slovo, son giinlerde bol§cvik Rusya ve anla~Ilmaktadir. Bulgar polisinin aldl
komiinizm alcyhindeki ne§riyatmi §id- g1 tedbirler de buna i;~aret eder, sam -
dctlcndirmektedir. lspanya hadiseleri yoruz. 

Mehmed Akifi kaybettik 
[l?a,staratz 1 fnc1 sahtfede1 

Biiyiik §air nihayet di.in ak~am; Tiirk 
milletine istiklal mar§l, <;anakkale Mii • 
dafaas1 gibi yi.iksek eserler miras buaka
rak Allahm rahmetine kavu§IDU§lur. 

*** 

!stik!a! mar§!, Akifin kullandigi te -
miz ve duygulu lisamn en heyecanh bir 
mahsuludiir. «Hakkm Sesleri» ve yedi 
ciltlik «Safahat» Akiften bize kalan 
nrfis annaganlard1r. 

Akifin Turk edebiyat tarihinde ~up -
Akif F atih miiderrislerinden !pekli hesiz hususi bir mevkii vard1r, ve onun 

Mehmed Tahir Efendinin ogludur. i:ili.imile muhakkak biiyiik bir k1ymet 
1873 te istanbulda dogdu. Anas1 Bu • kaybetmi§ oluyoruz. 
harahd1r, halis Ti.irk kad1md1r. ilkin ba- * * * 
basmdan okudu, gene babasmm sevkile . . . .. 
medrese tahsili gordii. Miikemmel suret- M:hmed . AkJfm cenazesJ bugun 
te arabca ve acemce ogrendi. Fa kat a sri j Beyoglundaki M1s!.r~ ap~rtlmamndan ka~
t · sili de ih""::al etmedi. lstanbul idadisi- dmlacak, namazl ogleym Beyaz1d caml
ne devam etti. Oradan <;Ikhktan sonra sinde k1h.nd1ktan so~ra ~dirnekap1daki 
Baytar mektebine girdi, birincilikle dip- makberesme defnedJlecekhr. 
lorna ald1. Kimyada, hikmette, nebatat- Biiyiik §aire rahmet dilerk.~n kederli 
ta, hayvanatta, te§rihte, fiziyolojide bi.i- ailesine, damad1 arkada§Jmiz Orner R1 • 
ti.in arkada§larma tefevvuk etmi§ti. zaya derin teessi.ir ve taziyetlerimizi su· 

T ahsilini bitirdikten sonra Suriyede, naTIZ. 
Rumelide ve Anadoluda dola§tJ, bir 
yandan da §iirlerini ne§re ba§ladi. 

Balkan Harbi masmda te§ekkiil eden 
Mi.idafaa Milliye heyetinin Ne§riyat §U· 
bcsinde c;ah§h. Miitareke masmda A -
nadoluya gec;ti. Butiin Milli Cidal de • 
vammca orada kald1 ve birinci Millet 
Meclisine Burdur meb'usu olarak aza 
se~ildi. Bu esnada 1stiklal mar§I ic;in a -
~I!an miisabakada, onun haztrlad1gi 
manzume birinciligi kazanarak bestelen
di. 

Akif Arab §airlerinden ibniilfarabiyi, 
Turklerden Fiizuliyi, Acemlerden Sa • 
diyi, F ranSIZlardan Lamartini severdi. 
Bunlardan gizli veya ac;1k miiteessir ol -
mu~tur, denilebilir. Fa kat §urasi muhak
kakhr ki Akif Turk nazm1m aruz vez • 
nile herkesten ve her biiyiik §airden daha 
selis bir dereceye yiikseltmi§tir. 

Tiirkc;e onun kaleminde en sade ve 
bununla beraber en belig bir §iir dili ol-
mu~tur. 

M. Stoyadinovi~'in Romanya 
seyahati 

Bclgrad 27 (A.A.) - Siyasi mehafil, 
bugi.in M. Stoyadinovic;le Romanya Ba§
Yekili M. Tataresko ve Romanya Hari -
ciye Naz1n M. Antonesko arasmda Ro
manya arazisindc kain Rechize'de vuku 
bulacak miilakata bi.iylik bir ehemmiyet 
atfetmektedir. M. Stoyadinovi~;'in Pa -
ris'tc Frans1z naz1rlarilc yapm1~ oldugu 
gori.i§melcr hakkmda M. Antonesko'dan 
icab eden malumah almi§ oldugu tah -
min olunmaktad1r. 

lzmirde yap1lan ma~lar 
izmir 27 (Hususi muhabirimizden)

Bugiin yap1lan lik macrlarmda Buca, Or
dusporu 4 - 3, Goztepe Demirsporu 2-1. 
Altmordu K.S.K. 1 2- I ve Altay hmir
sporu 3 - l maglub etmi§tir. 

5000 metro iizerinde yap1lan kros ko
~usunda Altmordudan R1za Maksud bj.. 
rinci geldi. 

3 - -- -~ --

HEM NALINA 
MIHINA 

Atlatdmi~ bir kaza 
kar~Jsinda 

vvelki giin, Osmanbeyde, goz· 
lerimin oniinde, azkalsm, feci 
bir tramvay • otomobil kazas1 

oluyordu. 

Cifte bir tramvayla, dolu bir taksi, 
her ikisi Harbiyeden gelerek Si§liye dogru 
gidiyorlard1. Sofor, arkasma, hatta sagl
na bakmadan birdenbire saga dondii, 
tramvaym oniine atiidJ. Vatrnan harika 
dcnilecek bir siiratle zmk diye tramvay1 
durdurdu. Y almz otomobilin c;amurlugu, 
hafifc;e tramvaya siiriindii, o kadar ... Fa· 
kat tam bu mada otomobilin arkasmdan 
on yas.mda kadar bir c;ocuk yere atlay1p 
korkudan ~as.InnJ~ bir halde, saga sola 
kac;m1ya bas.lamasm m1? 

Zavalh vatman, sapsan kesildi; o 
da; bu crocugu gorememJ~ti. ~iinkii tak
si, pek anslZln saga donerek birdenbire 
oni.ine ati!mJ~tl. 

Diis.uniiniiz bir kere, eger, bu hadise, 
o c;ifte tramvay, Harbiyeden Si§liye 
dogru giderken degil de; Sis.liden Harbi
yeye gelirken olsayd1, yol biraz ini~li 
oldugu ic;in vatman aibr arabalan bu ka· 
dar ani bir surette durduramiyacak, bir· 
denbire online di:iniiveren otomobili d~. 
arkasmdaki c;ocugu da ezecek, ondan 
sonra -gozi.imle gordugiim ic;in soyliiyo
rum· tamamile haks1z yere mahkum ola· 
cakh. 

Filvaki, kaza olsayd1, kabahat, ya • 
nmdan gelen tramvaym i:ini.ine adeta dii
§Uveren ~oforle otomobil arkasma tak1lma 
sporu yapan yaramaz crocugundu. Bir 
taraftan Allah acidi, diger taraftan vat· 

man crok canh ve siiratli davrand1 da 
otomobilin ic;indekiler de, c;ocuk ta oliim· 
den kurtuldular; dikkatsiz §Oforle kaba· 
hatsiz vatman da mahkemeye dii~ekten 
ve hapisanede siiri.inmekten ... 

G~enlerde, bir defa daha yazm1~
tim. fstanbulda, yaramaz c;ocuklann 
tram_yaylara ve otomobillere tak1lmalan· 
nm online gec;erek yiizlerce yavrunun ol
mesine veya sakat kalmasma mani olmak 
laz1mdir. Zab1ta, bu hususta kendisine 
terettiib eden vazifeyi asia yapmiyor. 
Nice otomobiller ve tramvaylar, arkala
nna crocuklar tak1h olduklan halde, po
lislerin onunden gec;ip ~~:idiyorlar da bun
lar aldm~ etmiyorlar. Filvaki, zab1tamn 
bu is.le mes.gu] oldugu ve miicadele ettigi 
yoktur. Dikkat ediyorum: <;;:ocuklann 
otomobil arkasmdan ve tramvay basa· 
magmdan polis tarafmdan indirilmesi, 
yiizde I ve 2 den fazla degildir. Ekseri 
zab1ta memurlan, -biraz da hakh olarak
onlerinden gec;ip bir felakete dogru giden 
bu c;ocuk hevenklerine lakayd kahyor· 
lar. Biraz da hakh olarak diyorum; c;Un· 
kii, bu yaramazlar 0 kadar croktur ki i§ 
umumi ve esash bir miicadele s.eklini al· 
madikc;a, polislerin miinferid miidahale
leri fayda vermez. 

Evvela, bu is.le crok ciddi surette ug· 
ras.m1ya karar vermek, ona gore tertibat 
almak, sonra da devletin ve belediyenin 
otoritesini, bir avuc yaramaz c;ocukla ba
~a <;Ikamaz bir hale dii~iinniyecek suret• 
te devamh miicadele etmek lazund1r. 

Bunu yapacak Vali, Belediye re!Sl, 
Emniyet Miidiirii, memlekete her y1l 
yiizlerce c;ocuk kazand1nnak suretile 
memleketin niifus siyasetine biiyiik bir 
hizmet etrni& olacaklardir. 

T okyoda §iddetli bir zelzek 
oldu 

Tokyo 27 (A.A.) -Tokyo Vilaye
ti ic;inde Miijina adasmda bu sabah saat 
9 da merkezi Pasifik denizinde bulunan 

~iddetli bir zelzele hissedilmi~tir. Bir kac; 
ev Ylkilmi~hr. Muhabere ink1taa ugradt· 
gmdan tafsilat ahnamami~hr. 

1 9 3 7 
Cumhuriyet 

Almanag1 
400 sahife 

500 e yakm resim 
15 miitenevvi bahis 

Renkli haritalar 
4 kartpostal 

Renkli tablolar 
Grafikler 

F aydah bilgiler 
V e saire ve saire .. 

Fiab llira 

(3880) 



4 

Fransadan yiikselen 
salahiyetli bir ses 

[Ba9tarat1 1 tnct sahtfede] 

Reisligini etmit. askerlikte biiyiik ti:ihret 
sahibi generallerdendir. Umumi Harb • 
den sonra Suriyede de F ranstz komiser
ligi vazifesini gormii§tiir. 

Debats'nm makalesi, muharririn yiik -
sek ~ahsiyeti ve mevzuu bahsettigi me
selenin ehemmiyeti itibarile iizerinde te
vakkufa ~ayand1r. Makalede General 
W eygand F ransamn ~arki Akdenizdcki 
alakalanm zikrettikten sonra memleke -
ti ir;in bu havzada bir lissiibahriye rna -
lik olmamn hayati ehemmiyetini tebariiz 
ettiriyor. Bu lissiibahrinin neresi olabile
cegini tetkik eden General lskenderun li
manmm kara rlizgarlatma kar~t ac;tk ol
masml ve dahille muvasalasml kesen 
Amanus daglanntn vaziyeti dolaytsile 
bu limanm maksadt temin edebilecek ev
aafl haiz olmadtgmt anlatmakta ve esa· 
sen iakenderunun Tlirklerle elyevm bir 
ihtilaf mevzuu oldugun•J da hattrlatmak
tadtr. 

Generate gore yeni te~ekkUI eden Su
riye devleti ir;in en tabit liman T rablus
§am limamdtr. Burayt Liibnandan ayt -
rarak Suriyeye raptetmek, bir serbest 
mmtaka ile Fransanm da bahri ve havai 
ihtiyaclanm tatmin edecek hale getirmel. 
laztmdtr. 

Muharrir Trablus§amm Lubnandan 
aynlmasile bu memleketin kaybedecegi 
kiic;lik bir arazi parc;asmdan ibaret oldu· 
gunu ve buna mukabil Liibnamn Berut 
gibi mi.ikemmel bir !imam bulundugunu 
anlatmakta ve Trablus~arntn Suriyeye 
verilmesi suretile Suriye ile Uibnan a -
rasmdaki miinasebatm atisi korunmu~ ve 
islam ve h1ristiyan unsurlar arasmda ha
yult bir muvazene teessiis etmi~ olacagm1 
soylemektedir. 

General Weygand'm makalesi, fsken
derunun Su~iye is:in hic;bir !Uzum ve fay
dast olmadtgtnt ve Fransa menafii i~in 
de oralarda korunacak alaka mevcud bu
lunmadtgmt, bilhassa §U esnada sala -
hiyetli bir Iisanla tebarliz ettirmi~ olmak 
noktasmdan hakikaten ehemmiyeti haiz 
Lulunmaktadtr. 

inegolde Halkevi 
~alutmalari 

~--·· 
!"'1H Qth S"l 
1tAI.~£Vi U 

~ ... 
Yanmay 

l~,;indc 
ACUNDA ()(;MENM~~E DE(~UI ~LER 

Kurtulue bayrammda At.atUrk 
ve arkada~Jarma gonderiien 

~iikran telgraflarma verdikleri 
cevaplar 

~-- ........ ""''~ ...................... ~~.:::: 
...... ~ , ... ~·-" t K..,l' ,.U.. ......... -t~m;"'-ru~ 

~ s. iAIIf• 
11111(111 Pltrll ,. IHIMM ..,..., 

~ ........ ~ ... \-;P ,. .... ,.,.. ... ....,..... ~-
' . """" 

!negOl (Hususi) - Koy halkmm 
gorgiisiinii ve bilhassa kiiltiirlinii yiikselt 
mek i~in geceli giindiizlii c;ahtan Hal • 
kevimizin koyciili.ik ~ubeai c;1karmakta ol· 
dugu gazetesini koyliiye; koyiine kadat 
gonderip bedava dagitmaktadJr. Y azm 
Qiizel havalarmda biiyiik kafilelerle kay 
tetkiklerine r;tkan komite kt§tn karb ve 
yagmurlu giinlerinde de kiic;iik ath grup
lar te§kil ederek koyli.iniin kt§ hayahm 
tetkik etmektedir. Bu hafta da bu atll 
sruplar 4 koye giderek koyliiniin koyi.in
de ger;irdigi ramazan bayramma i§tirak et· 
mi§ler ve kt§tn yap!lmast laz1m gelen sag· 
hk i§leri iizerinde konu§mu~lardtr. Bu 
rrteyanda bayram giinii rytkan Evin (Son 
Y anm ay) a db gazetesini de komite ken· 
di elile koyli.iye dagttmt~ttt. 

Ulu Onderin biiyiik lutuflari olan bir 
telgraftn gazete <;1kmasile c;ekilen foto • 
grafmt gonderiyorum. -··· Y unanistan T ahranda bir 

orta el~ilik ihdas ediyor 
Atina 27 (A.A.) - Ne§redilen bir ka

rarname ile Tahranda bir orta el~rllik 
ihdas ve Adis-Ababa'daki orta elc;ilik 
ilga edilm i§tir. 

CUMHURIYET !S Birfndklnun 1936 

YUNUS NADl 

Guzel bir proje 
Ege, bir seyyah memle· 
keti haline getirilecek 
Biitiin m1ntakada esasb bir turizm faaliyeti 
kurmak i~in izmir Valisi hiikumete miiracaat etti 

lzmir (Hususl 
muhabirimizden)
Hava, tabiat §art -
Ian, deniz, plaj, th
ea, tarihl eserler, 
yiiksek daglar, su 
kaynaklan, orman • 
lar ve saire nokta
smdan, Ege mmta • 
kas1, nekadar zen -
gin ve nekadar bah· 
tiyardtr. Cihanm bu 
gibi toprak parc;a -
Ianna sahib bulunan 
her memleket, mut -
!aka turizmi ba~ar · 
mak yoluna dii§ • 
mii§tiir. hte Yuna · 
nistan, i§te ltalya!. 

T urizm, bu ev -
saftan mahrum mem
leketlerde de, bir va
ridat kaynag1, bir 
temas ve propagan
da vesilesi haline ge
tirilmi§tir. Biiyiik 
Britanya adast ve 
Almanya gibi en dar 
ve sert arazt uze -
rinde bile, insan ka
fast ve teknik, bu 
zarurete ayak uy -

Kadilekaleden lzmire 

durmu§, katt toprak parc;;alarmm iistiinde 
bir ye§illik ve ormanhk hareketi yapmt§, 
in~aatmt, tesisatmt buna uydurmu§tur. 
Falih Rtfkt bile bir eserinde, fngilterede 
bahc;e, c;i~ek ve ev arasmda ya~tyan ahenk 
ve yiiksek ~iiri anlata anlata bitiremiyor. 

Egede neler yaptlamaz?. iklimi bu 
kadar giizel ve bilhassa diinyanm arke • 
oloji aleminin gtpta ve kiskanc;;hkla sey
rettigi tarihi eserleri ve ihti§amJ bu kadar 
parlak olan bir topraktan ne istifadeler 
temin edilmez? Yunanistan bol hoi sey· 
yah celbediyor. ltalyaya, dogrudan dog
ruya seyyah vapurlart i§liyor. Her cihetle 
oradaki evsaf ve §~raite faik olan Ege, 
devlet ve mahalli idarelerin elele ver rek 
mii§terek bir hareket yapmalan takdirin
de, muhakkak olarak, c;ok iyi neticeler a
lacakhr. Nitekim, lzmir V alisi F azb 
Giile(:, mmtakaya §ami! olmak iizere e • 
sash bir turizm faaliyetinin ba§lamast lii
zumu iizerinde durmu~ ve bu hususta 
Ba§vekalete bir ]ayiha gondermi§tir. 
BaFekalet te, baz1 noktalar iizerinde 
malfimat almak iizere, fkt1sad Vekaleti
ni memur etmi§tir. ~imdi lzmirde alaka
dar baZI miiesseseler, bu mevzu lizerinde 
son tetkikleri yapmaktadJrlar. 

Vali ve Belediye reisile salahiyettar· 
lar, miizakere ve tetkiklerle yakmdan a -
lakadar olmaktadJrlar. Gene ayni mak
sadla beraberce Bergamaya kadar da 
gitmi§lerdir. 

Proje c;ok biiyiiktiir ve zengin esaslan 
ihtiva elmektedir. Tam olarak ba§anla • 
bilmesi, yedi bu~uk milyon lira sarfma 
bagltdtt. His: ~iiphesiz, mmtaka ve izmir 
vilayeti, bu parayt vermek kudretinde 
degildir. Bu sebeble, nihayet rrtemleketi 
menfaatlendirecek olan biiyiik hareket
te, devlet yardtmt da istenmi§tir. 

Hiikumetin bunu esirgemiyecegi tah· 
min olunmaktadtr. Memleketin medeni 
giizelligi, inki~a£1, kazanclart, propagan
dasi ve temaslanmn artmast noktasmdan 
hiikfimetin bunu te§vik edecegi bile kat'i· 
yetle umulmaktadtr. 

Programm esasmt §Unlar te§kil ediyor: 
Muhtelif esetleri yekdigerine baghyan 

asfalt ve muntazam yollar yapmak, kon· 
forlu oteller in§a etmek, eglence vesaiti 
ve yerleri hazirlamak, seyyahlan mem
nun edecek her§eyi temin eylemek .. 

Bergama harabelerinden 
bir manzara 

ac;malan.. Bu meyanda Bergamamn 
me§hur ve tarihi may1s eglenceleri de ih
ya edilecektir. 

Y amanlar dagt, Bozdag, Bergamanm 
Ktmk yaylalan, <;;:e§me, Aliaga nahiye
si p]ajlan, Agamemnun tltcalarJ, Urla 
ic;meleri, 1nciralti plaj1, Salihli thcalan, 
maruf ormanltklar ve yaylalar da bu 
programda dahildir. 

Miimkiin oldugu kadar ucuzluk, te -
nevvii ve eglence ile bol konfor ve mal· 
zemeye ehemmiyet verilmektdir. Aga • 
memnun Jhcalan, fzmire c;;ok yakmdtr. 
Bunlann, on be~ dakika mesafedeki ln • 
ciraltt sahiline ve plajlarma indirilmesi 

de bu tasavvurlar arasmdad1r. Steak su· 
lar, pek az masrafla ve borular ic;inde 
· daha dogrusu kimyevi vastflanm kay
betmeden - plaja indirilince, fzmir Elek
trik §irketinin de buraya tramvay i§letmesi 
istenecektir. Burada biiyi.ik bir otel in§a· 
s1 da c;;ok faydalt olacakhr. 

Keza, Bozdag, yaz ve ki§ ic;;in gerek 
seyyahlar, gerekse dag sporu yapmak 
istiyenler ic;;in en elveri§li olan bir yerdir. 

Y aylada tabiat ve hava, lsvic;;rede bile 
bulunmJyacak kadar giizeldir. Hususi 

Muhasebe, burada bir ote] in§a etrni§ ol· 
makla beraber, ya bunun tevsii, yahud 
bir otel daha in§aSI cihetine gidilecek ve 
Odmi§ten daga hrmanan yo], asfalt ola
cakttr. 

Bu le§ebbiisiin muvaffakiyeti takdirin
de, her baktmdan faydah ve kazanch bir 
eser yara!Jlmi§ olacagt §iiphesizdir. T u • 
rizmi kabul elmege mecburuz. Ege, tu • 

rizmin aradtgt §erait ve evsaft haiz olduk
tan sonra ona hakkm1 vermemek yanh§ 

olur. Kaldt ki, turizm, arttk liiks bir te
lakki degil, miispet bir i§tir. 

0. R. G. 

Nazar• dikkate ! 

RADYO 
( Bu ak,amki program ) 

isTANBUL: 
12,30 plakla TUrk mus1k1s1 - 12,50 hava-o 

disler • 13,05 plakla haf!f mtizik - 13,25 • 
14,00 muhtellf plak ne§riyah - 18,30 pl~k• 
Ia dans musiklsi - 19,30 (focuklara masal: 
I. Gal!b tarafmdan - 20,00 Rlfat ve ar
kada.§lan tarafmdan Tiirk musikisi ve ha.lk 
~arktlan - 20,30 Saf!ye ve arkada~lar1 tara. 
fmdan TUrk musiklsi ve halk :;;arkllart -
21.00 saat ayar1. !;lehir T!yatrosu dram kLs
ml tarafmdan blr temsll - 22,00 Ajans ve 
Borsa. haberleri ve ertesi glintin programl-
22,30 plakla sololar - 23,00 son. 

ViYANA: 
18,35 hafif musiki konserl • 18,55 

Brahms'm blr sonat1 - 19,15 havadlsler ve 
muhtellf program - 20,20 genclik ne§nya• 
t1 - 21,05 Weber'in «Oberon~ islmll opcn
st, perde aralarmda havadlsler - 2S,35 
Quartet konseri • 24,35 dans havalan. 

BERLiN: 
18.05 klir;tik konser (Bulgar halk §ar -

ktlart) - 18,35 konferans - 19,05 plan ne~?
rlyatl- 20,05 havadlsler- 20,20 Beethoven'ln 
ve Brahms'm eserlerlnden konser: SOnat
lar - 21,05 havadl~ler - 21,15 tiyatro - 23,05 
havadlsler ve muhtelif ne11rlyat - 23,35 Ko
lonyadan naklen gece musiklsl. 

BUDAPE!;lTE: 
18,05 konferans - 18,35 plyano ve keman 

konserl - 19,15 konferans - 19,30 piyano tie 
Llszt'ln eserlerlnden parc;alar - 20,05 ha -
vadisler ve muhtelif ne~riyat - 20,30 Ma -
car mus!kisl hakkmda blr konferans (~nr
ktlarla l - 21,35 muh telif opera par~alarl • 
23,10 plaklar - 24.10 Britanya otel!nden 
naklf'n dan~ havalan. 

NOBETGiECZANELER 
Bu ge<!e niibe!A;i olan eczaneler §Unlardtr: 
istanbul cihetlndek!ler: 
Aksarayda (SanmJ , Alemdarda (E~ref 

Ne§'et), Baklrkiiyde <istepan), Beyazldda 
(CemilJ, Eminiintinde (Bensason), Faner
de (Vitali), Karaglimrtikte (M. Fuad), Kti
(ftikpazarda (Yorgl), Samatyada • (Erofi -
los), :;lehremlnlnde (Nazun), ~ehzadeba -
~mda ( Asaf). 

Beyoglu cihetlndekiler: 
Galatada <YiQopuloJ. Haskoyde (Barbutl, 

Kastmpa~da CVasJfl. Merkez nahlyede 
(Matkovl~), (V!nlkopulo), !;!!~!ide (PertevJ, 
Takslmde (Kemal Rebtil). 

Usktidar, KadJkiiy ve Adalardakiler: 
Bilyiik!lldada C$lnasl), Heybellde (Ta -

na11>, Kadtkiiy, eskl Iskele caddeslnde (So
tlrak1l, Kadtkiiy, Yeldeglrmenlnde (U(f -
lerJ, Uskiidar. <;ar111boyunda (Orner Ke -
nan), 

TAKSiMDE 
Maksim V aryete Tiyatroaunda 

HALK 
OPERETl 
BU AKSAM 
saat 20,30 da 

Zozo Dalmas 
ve T omakosla 

ESKI HAMAM 
ESKt TAS 

Y 1lbat1 gecesi biiyiik halo 
zengin numaralar 

Biletler gi,elerde aablmaktadtr. 
TELEFON: 42633 

Te§ekkiir 
Zevcem, hemliirem, validem Bayan 

Haticenin vefatJ dolaytsile bizzat cena
zesinde bulunan ve mektubla beyani ta
ziyet eden pek muhterem dostlanm1za 
muteber gazeteniz vasttasile en derin 
saygtlanm1zla sonsuz te§ekkiirlerimizi 
arzederim. 

Kadri Sermet, Esad Cemal Paker, 
CeHU Morah 

FRED AST A IRE 
GiNGER ROGERS 

FiLOYU 
TAKiB EDELiM 

( Follow the fleet ) 

BU HAPTA 

SAKARYA 
Sinemas•n d a 

- YILDIZ--
Sinemas1nda 

Bu senenin en .;ok begenilen 
Hlmi 

~APKINGEN~ 
DANiELLE DARRiEUX ve 

HENR\' GARAT 1araftndan 
Ne~l'li ve ~ark1h operet 

Aynca : .;1NGENE GECELERI 
3 ktstmhk renkli 

$ark1 1 Dans ve Gittar 

T arih bakimtndan en zengin medeni
yetler bu topragm altmda yatmaktad1r. 
Mesela yeni lzmir hafriyah ve birc;ok 
yerlerden celbedilerek lzmir miizesine 
getirilmi§ olan eserler, ba~hba§ma bir tet
kik mevzuudur. T arihin aydmlanml§, 
fakat delili az olan safhalan, ~imdi bu 
civarda yeni bulunan eserlerle en kuv -
vetli mahiyetlerini almt§lardir. Etiler, 
Romahlar, Yunanhlar, bu topraklar ii 
zerinde muhtelif devrelerin medeniyet -
lerini kurmu§lar ve eserlerini btrakmlf • 
lardtr. Y almz izmir §ehri, on defa ku· 
rulmu§tur. 

Bugiin ve yar1n son olarak 

Bilhassa Bergama, son hafriyah ve 
ald1gt §ekil ve intizamla, her seyyahm 
hayretini mucib olacak bir zenginlik 
arzetmektedir. izmir miizesi de bu me • 
yandad1r. Programda biitiin bu asar 
merkezleri, asfalt yollarla yekdigerine 
baglanmaktadtr. 

Konforlu oteller meselesi ic;in de dii • 
§iiniilen §Udur: 

Belediye, Hususi Muhasebe ve Izmir 
otelcilerinin elele vererek bu in§aatt ba • 
§armalan, ayni zamanda eglence yerleri 

M i L L i Sinemada Gormlyenler ve 
tekrar gormek 
istiyenler i~ln MAZURKA Son f1rsat 

Bugiin TURK Sinemas1nda -R K s • 
I 

Biiyiik mizansenli biiyiik Rus filml ----•• 
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Al1adoluda =======-
=====~-San' at tetkikleri 

AMlT YOLUNDA 

KaYs~ri kalesi 
Tiirk eseridir. Onun tarihini Kayseri 

bsmalar1 aydtnlatacaktJr 
~a , 

Bu surlar 
miinevverlerinin 

-5-

.ii '~ • • da biblo gibi duran /~kale 
Sehir ortastn 
' k c;ogunda 

Turk. §Chirlerinin hem.en p~i buluruz, 

Ulucami adile a~Ilan birv:a ibi tiplerin
bunlann adlan bir oldug \-

1 
den ka

de de benzerlik vardir. Sel~u I uerll da 
l . . 0 man ogu ann 

Ian bu tipin iz enm 5 y ld n ba~-
da bulabiliriz: Bursada • 1 Ul!ID~rni de 
labp Celebinin tamamladJ~I uc rele· 

. ·. d' Ed' de Suleyrnan "" 
aym hpte 1r; Jme l b' · tamam· 
binin ba§lahp Mehmed <;e·e· IOIDasJOI ok
ladigi ( Eskicami) de bu tipm es 

§amaktadir. bb aktah 
Kayserideki kahn ve mura ka ~e yu-

b 1 nda ye pa 
ayaklar ve un ar arasi kemcr· 

1 k .. l .. · SITalanmi§ . var a sutun ar uzenne · b1r 
lerle yekdigerine baglanara

1 
k ~en~ndeki 

I · · Siitun ar uze 
sahayi i§ga etmi§hr. h belerin· 
ba§hklan, Bizans ve Romd ara 
den tophyarak kullanmi§lar If. ..v trnen 

f k t den ogre 
Kayseride bana .re a. a e.. bu cami. 

Bay Kazimm tetkiklenne gore d Melik 
Dani§mend ogullanndan Mehrne ba~mda 

0 'k' · aslT • Gazi tarafmdan m mel ki bi-
kf. · de varml§ 

yaptmlmJ§ ve va IyesJ k' ldugu• 
namn kendisi de bu kadar es 1 0 

nu gtistermektedir. k hte· . . pe rnu 
Caminin tugla mmar~si .. . de ba§· 

§emdir. Dart ko§e bir ka1de uzenn 

Ulucamiin muhtefetn 
tugla minaresi v k . 

dogru en 
1Iyan minare binadan fezaya d'' t ko•e 
disini kurtard1ktan sonra bu or daha 

sekizle~erek takriben ~edi rne;~revi bir 
yiikseldikten sonra mmare k k met· 
rnakta iktisab ederek §erefedefnd II sonra 

d "k I . . c;:ere e en • ro ka ar yu se tmi§tlr. Y 1. ahruti 
k ''k e IP m 

petek k1sm1 incele§ere .Y~ 5 •• b ki.ilah 
bir kiilahla nihayetlenmi§tlT ki, u ·ratln 

d Jlan tarni 
Osmanhlar zamamn a ya~ d hruti 
eseridir, Sel<;uk minarelenn e ma 

kiilah yoktur. 1. k 'de· 
k' k" e I ai 

Bu tugla minarenin se IZ 0.~ d · ga· 
si iizerinde dairevi ba§hyan gov esi 

Kayseride doner kiimbet 

et hafif bir §evle devam ederek mahruti 
y k' b k "k. bir hiiviyet a]mi~hr 1 unun onstru SI· 
yonu olduk~a mii§kiil ve kiilfetli usulle

re dayamr .• 
f§te bu heybetile bu minare uzaklard~n 

£ ciye§in yaptigi fona yaslanarak §ehnn 
p:noramasma <;ok manah bir renk ver· 

rnektedir. 
Kayseri e Dani&mendl~rde~ ~ lma bir 

de Giiliik camisi vard1r k1. t~n~1 ( 12 10) 
olup gayet nefis Sel<;uk <;Imlennden k1y· 

metli bir mihrab1 vard1r. 

Kayseri kalesi 
Kayserinin d1§ surlan kiimilen harab 

olmu§. y almz bakiye denebilecek bir par
sim gorebildim, fakat ic; kale olduk~a 

~amur ve §ehri, ortasmda bir bilbo gibi 

siislemektedir. 
Bu ic; kalenin biitiin kini dJ§Im ve en 

rniihim burclanm tetkik ettim. T emelin
den itibaren Tiirk yap!Sl buldum. Kalede 
Keyhiisrevin oglu Keykubadm ad1 yaz1h 
b' de kitabe vard1r. Maalesef bu kale-
~r tarihi hakkmda bundan ba§ka bir rna· 

~~n t elde edemedim. Kayserideki mii· 
umaer arkada§lann degerli ~,;ah~malan 

nevv b k I ... v k . anrn ki bize u a ey1 ogretece t1r. 
urn · h'' 'h' b B kale Kaysen §e nnm tan 1 ve e-

1 d• uk ymetine yiiksek §ere£ temin eden 
e I I .. b' 

bir varhktir. ~ ak~t bakimSIZ ve I<;I IT 

ha gostenletmyecek derecede enkaz 
seyya d K . h 

"zharafatla dolu ur. aysen §e • 
ve rnu k k I . k .. .. 
ri bu giizel ve kii~ii a! eyi kapi:J .o?un· 

d eren sokaktan ba§ 1yara 1~1m te-
en g .,. b' . . 'I 

rnizlese ve yiiksek, hassas 1rb~h~a 1 e mu-
hafaza etse c;ok yerinde Ir 1§ yapml§ 

olur. 
Kale kaipsmin iki yanmda yiikseklere 

konmu§ iki asian heykeli vard1r k~ ~unlar 
Selc;uk tarihinin k1ymetli belgelendir. Ne 

n•· 73 Yazan: Hilmi Ziya --;- nnai roma . 
Cumhuriyetin IC I • de· damlan ISJtmaga ba§lami~h. • 

O · d' .. 1 geliyordu ki ~Ir. Pence renin kenarma dayanm1~ s1ga -
na §Im J oy e . b lukta ~~hyen . ken diri adimlarla yoku§tan 

linin he:ey~m halmde o~abiatte kay.. ~asmt I<;:er ad~mlara bakiyordu. Birden 
muhayYJle~~ .~onsuz, ca~~tuaslan bu .b~· men ~en~eder kapladi: Eski hahralann 
boluyor, butun yapma I ... de enYIP onu bir ]'V hased' Giiriiltiilii 

"k ff" .. .. rythmei I<;:In 'b • .. umu ve gene 1ge 
yu tene usunu .. .. rvane gi I nuc I d mevkuflann sahveril -
gidiyordu. Aleve du~rnu§ A~~k zarnanm kon~§~~ an~k a~~ere vilayete gittikleri 
rJrpmdigvmi unutmu~tu. d y- mesmi Jstem. . . · h • 
-s 15t1rabtni u I I lsitmemek H;m pencereyi 1z 
ic;inde ya§a~Iyor, 7a~am~ bir hal i<;:inde an a§I Iy~r: di lerinin arasmdan: - Pa -
muyor, sanki kendmi eze ~ gorii • Ia kapa I, d§. .. I di' Bu and a ara-

b . 1 d d1yorrnu§ 1 r 1ye soy en . 
sonsuz ta Jat e evam e lavraci ar... .. b k" ''k 'ht.l"l' b . 

d hatta dun u u<;:u I I a m a 
Yordu. •v · b ]arm a, . v h ld b nu verd1g1 u 1 ak i<;:m tutu§tugu a e, u 

F akat topragm ve ha;:anm d' Yamba- §Inda: .o rn b']e itiraf edemiyordu. F akat 
metafizik gev§eme c;ok surm~ 1

' yh onu ken~Isme 1
1 ria kosamamak, hareketi • 

§mdan giiriiltiiyle ge~en btkr 'lya. bagu- hakJkatte oln a d b. ,·r kotiiriim gibi ko-
d d 1 · de 1 enn . can 1 anm a 

riiyasmdan uyan IT I. <;:km lanndan mn. en k I k onu aci aci kivrandmyor· 
n§arak kiifiir ederek onu~mkaf I nnm §esmde a rna 

. ' . l . b Ik' de a a a d §eh1rden geld1k en e 1 1 or u. . · h -
. h~d· l l dolu oldugu anla§I IY l. N'hayetsiz hareket Jhhyaci, ve .are 

yem a Jse ere . adirnlar a I .. u .... de di Yarah bir as-
Demir, hemen si<;:rayip zoraki y l ii· ket gii~siizlugu I<;:m Y · u k do· 
§ehre dogru yiiriimege koyuldu. . o e lan gibi homurdanarak a§agi ~- a:I ~ 

. d b' k k" l" den ba§ka kimsey d H'dd tin den kendmi mkara zenn e u a<;: oy u .. la~Iyor u. I e 
raslamadJ. Eve dondiigii zarnan gune§, k 'd 'diyor: «- Hareketten nefret e· 

k rn tepede a ar gJ 
bulutlar arasmdan c;1kara ta 

CUMHURt'YET 5 

Perier Bankasma 
olan bore 

Heyetimiz Paris'~n 

Amsterdam'a g~ti 
Muhtelit hakem mahkemelerindeki 

davalar tasfiye edildigi halde yalmz 
F rans1z hakem mahkemesinde halledilme
mi§ bir dava kalmi§tl. Fa kat mahkeme 
bu davay1 da hakeme havale ederek i§ine 
nihayet vermi§ti. Hakeme havale edilen 
bu dava Periye Bankasmm yerine kaim 
olan Boer Mar§a bankasmm hiikumetten 
istemekte oldugu bir buc;uk milyon lira 
alacak davas1d1r. Harbi Umumiden ev
vel Periye bankasi hiikumetimize bir 
istikraz vermi§, bunun bir kismim tahsil 
etmi§, miitebaki bir buc;uk milyon liraYI 
tahsil etmeden Umumi Harb <;:Ikmi§hr. 

Muhtelit Tiirk • Frans1z hakem mah
kemesi bu i§i dag1lmadan evvel hakeme 
havale ederek memleketimizden aynlmi§· 
h. Heyeti Vekile kararile mezkur mah
kemedeki Tiirk ajam Emin Ali ve Hazi
ne avukah Siileyman Sevket bu i§in halli 
i~in Parise hareket etmi§lerdi. Pariste 
F rans1z a jam Pier J aden'le temas ett1k· 
ten sonra bu i§in halline hakem olarak 
memur edilen M. Kapol ile gorii§mek ii
zere Amsterdam' a gitmi§lerdir. Heyet 
ayni zamanda orada bulunan Tiirk • 
F rans1z muhtelit hakem mahkemesi reisi 
M. Aser'le de temas ed. ·rek bu davanm 
sulhan halline imkan olmazsa aleni mii· 
rafaa yap1larak halli i§ile me§gul ola • 
caklardir. 

Bu heyet ayni zamanda gene halledil
memi§ olan Cukurovamn irva ve iskasma 
aid eski bir i§in hallini de tetkik edecek
tir. 

Bir delinin marifeti 
Bundan birkac; glin evvel Bak1rkoy 

Akll hastanesinden taburcu edilen Mus
tafa isminde birisi, istiklal caddesinden 
g~erken oteye beriye saldlrmaga ba§
lami§ ve evvelce cebine saklad1g1 bir 
ta§I atarak ;>1k sinemasmm 50 lira loy -
metindeki bir cam1m kmm§br. 

Polis, bu zavalhy1 yakahyarak Miid
deiumumilige gondermi§ ve Miiddei • 
umumiligin gosterdigi liizum iizerine 
yeniden tahh mii§ahedeye ahnml§hr. 

yapay1m ki bu kale iizerinde 
yapmaga vakit bulamad1m. 

(Kiimbet) tiirbeler 

etiidler 

$ehrin i<;inde ve kenarlarmda aynca 
birka~ kiimbet vard1r. Bu Sel~uk tiirbe· 
lerinde kimlerin yattigi heniiz tesbit edil
memi§tir. San'at bak1mmdan en bymetli 
olam doner kiimbet adile amlan tiirbe • 
dir ki §ehrin varo§larmda ah~ab ve ker· 
picden bir tak1m evlerin arasmda mahsur 
kalmi§hr. Bu evlerden birisinin avlusun· 
dan bir kismi goriilen bu tiirbeyi ev sa
hibi kadmlardan izin alarak gorebildim. 
Eger bu evlerden bir yangm c,;1karsa bu 
k1ymetli san' at eserinden hayu kalmiya· 
cag1 muhakkakt1r. Eser Kayseri tiirbele
rinin en k1ymetli ve en san'atllSldir. Kay
serili karde§lerimizin nazan dikkatini 
celbetmegi vazife bilirim. 

Biitiin Sel~uk tiirbeleri gibi Kayseri· 
dekiler de altmda bir mahzeni havi olup 
as1l merkad buras1d1r. Burasi bir ki§ilik 
mezar §eklinde olmay1p ya tiirbenin be
den duvarlan altmda kahn ba§lami§ olan 
duvarlar ic,;indeki biitiin sahayi, yahud da 
bu sahamn bir k1smmi i§ga] etmi§ bir oda 
halindedir. Buralarda ya bir cesed ve ya
hud da o zatm ailesi efradmdan birkac; 
ki§inin cesedleri bulunmaktadir. As1l 
tiirbe binasJ bu mahzenin iistiinde olup 
alttaki cesedlerin adedine gore hizalann· 
da kiic;iik sandukalan vard1r. Kayseride
kilerde bakimsJZbktan hi~bir sanduka 
kalmami§hr. 

Mimar 
SEDAD f;ETINTA$ 

derim! diyordu, fikirden otesi hezeyan! 
Kiitle, imkam yok fikrimi anlamiyor.» 
Kendi kendine kar§I isyan halindeydi. 
Bu yiizden. biitiin hayatmi degi§tirmek 
laz1m geld1gmi heniiz hissetmiyordu: 
«Masab b1rakmah! Hmlarm elinde ko
riikoriine oyuncak olan siiriiden ba§ka 
bir§ey yok !» diye soyleniyordu. Anta • 
ine'm, Jules Cesar' a verdigi nutku ezber
den okuyor, kiitleyi harekete getirmek 
ic;in yapilan her§eyi ciiriim goriiyordu. 

Niyazi i~,;erde, bir haftad1r tahta oy • 
malaria me§guldii. !stegile girdigi bu zin
danda sikilmamak, ve belki de yaptigi 
e§yayi sahp yiik olmadan kurtulmak i<;in 
bu i§i icad ettigi meydanda. Y anm saat 
var ki, i~erden muttasJ] bir marangoz ta
brdlSI, sakin, kedersiz bir tezgah sesi ge· 
hyor. Ali Sabir evde yoktu. 

Demir ne zamandn hasretini c;ekiyor
mu§ gibi, bu sakin inzivaya c;abucak Ism
mi§h. Oyle istiyordu ki bu mada kirnse 
onu gormege gelmesin, kimse ona bir§ey 
sormasm. Bir saatin tiktak1 kadar iddia -
s1z olan marangoz sesi boylece ic;indeki 
bo§lugun temposu halinde uzasm dursun. 
Biitiin mazisini unutmak istiyordu. Ce • 

malle buna dair bir§ey konu§madigi hal

de, matbaamn kiile dondiigiinii biliyordu. 

g __ 

Balkanhlar1 alakadar eden biitiin ekonomik 
kongrede 

Seyyahlara neler 
ogretiyoruz? meselelerin gorii~iildiigii 

verilen miihim kararlar ay1larmm <;:ogalmasi ic;in saylSJz 
zahmetler ve masraflar ihtiyar 
olunagelen seyyahlara neler ogAtina (Hususi muhabirimizden) -

Balkan Antant1 diger emsali gibi yalmz 
siyasi mahiyeti haiz ve ittifaka dahil bu
lunan devletlerin mii§terek hududlannm 
muhafazasJ fikrine mii.nham kalmami~ • 
hr. Avrupanm cenubu §arkisile Anado -
luda meskun milletleri birbirine baghyan, 
daha umumi menfaatlere istinad ederek 
bu milletlere taalluk eden biiyiik ve mil
him ikt1sadt menfaatlerle de alakadar 
olmaktadu. Bunun i<;:in miitemadi bir 
dikkatle takibi icab eden Balkan mem
leketlerinin istihsal i~lerine miiteallik her· 
§ey ic;in beraberce hareket etmek suretile 
daha kolay ve daha pratik hal c;areleri 
bulunacagi dii§iiniilmii§ ve buna gore ha
reket edilmekte bulunulmu§tur . 

Umumi ikhsadi meselelerin hep bir -
likte tetkiki ilk defa Biikre~te toplanan 
Balkan ittifaki devletleri Hariciye Ve • 
killeri konseyinde kararla~hnlmi~h. Bu 
karara gore muayyen zamanlarda miim· 
kiin oldugu kadar s1k olmak iizere dort 
miittefik devlet Merkez Bankalan di -
rektorleri toplanarak bu i~ler hakkmda 
tetkikat ve miizakerelerde bulunacaklar
di. Direktorlerin ilk toplanhsi gec;en haf
ta burada yap1ldi. Ve bu toplanhya 
Tiirkiye, Yugoslavya, Romanya ve Yu· 
nani.tan ihrac bankalan direktorleri i§ • 
tirak ettiler. · 

T oplantmm sonunda <;:Ikanlan bir teb
ligde bildirildigi gibi Merkez Bankalan 
direktorleri ba§hca iic; mesele ile i§tigal 
etmi§lerdir: 

I - Beynelmilel umumi ticaret ah • 

vali, 
2 - Balkan ticareti ahvali, 
3 - Harice olan borclar meselesi. 
Beynelmilel ticarette biitiin diinya ef· 

kan umumiyesini i§gal eden meselelerden 
en miihimi paranm vaziyetidir. Biiyiik 
Harbden sonra biiyiik ekonomik buhran
lar neticesinde iyi kotii takarriir etmi~ gi
bi goriinen para kJYmetinde gec;enlerde 
gene bir kan§Ikhk husule geldi. Frank 
k1ymeti dii§iiriildii. Amerika, lngiltere ve 
Fransa hiikumetleri mii~terek bir kararla 
para meselesine yeni bir istikamet verdi
fer. Bir~ok devletler de yeni vaziyete il· 
tihak ettiler. Balkan Antantl devletleri 
de bu vaziyete kar§I alacaklan istikameti 
tayin etmek zaruretini duydular. Avrupa 
ile olan biiyiik muamelelerinde paramn 
kan§Ikhgmdan menfaatlerinin miitessir ol· 
mas1 ihtimali fazla idi. Buna kar§I ted
birler almmak ta pek yerinde bir hare -
ketti. 

Direktorler kongresi. Beynelmilel u • 
mumi ticaretin tabit inki~af1 ve haliham
daki tahdidatm kaldmlmasi ic;in faydah 
olacagi soylenen bu §ekle kiic;iik devlet
lerin i~tirak etmesinin liizumuna kail ol -
mami§lardJr. Kiic;iik devletlerin umumi 
ticaretteki rolleri kiic;iik oldugu gibi bu • 
na benzer usul ve §ekillerdeki tesirleri de 

ayni nisbettedir. Kiic;iik devletlerle iyi em
sali biiyiik devletler vereceklerdir. Hal -
buki biiyiik devletler para k1ymetini in • 
dirmelerine ragmen buna muvazi olarak 
ittihaz edilecek diger tedbirleri almad1 -
Jar. Kleringi kaldirmadJ!ar. Dogrudan 
dogruya serbest miibadeleye ba~lamak 
ic,;in hic;bir te ebbiiste bulunmadJ!ar. ~im
dilik yaln1z Fransa baz1 muayyen §eyle
re miinham olmak iizere giimriik resim -
lerini bir miktar indirmi§tir. Bunlar da, 
frank kiymetinin dii§iiriilmesi iizerine 
dahildeki fiatlanmn artacagmdan korku· 
Ian §eylerdir. Fa kat diger devletler bu
nu da yapmami§IardJr. Filhakika iktJsadi 
vr mali meselelerde daima tecriibelere 

Bu suretle biitiin vehimleri, aylard1r onu 
azaba sokan biitiin buhranh hayah kor
kulu riiya gibi silinip gidecekti. 

F akat i§te ta kar§Jsmda, agabeysinin 
el yazJsim goriiyordu. Mahkeme i§lerin -
den dolay1 ate§ piiskiirdiiklerini bildigi 
i<;:in. bir tiirlii ac;maga cesaret edemiyor. 

N e yiizle hesab verecek) Y enid en 
yola ~Ikmak, bir kamyona atlay1p Ana· 
doluda ekmegini kazanmak, yiiziiniin ka· 
rasm1 temizlemek la:-1m. Ne diyecekle • 
rini biliyordu. Vaziyeti yaz1p anasmdan 
miihlet istemegi dii§iindii. <.;ah§acakh I 
Ekmegini kazanmak ic;in, §U ic;erde didi
nen marangoz gibi mf borcunu odemek 
ve mtmdaki bu ag1r yiikii atmak ic;in 
c;ah~mas1 laz1m. Ak§am Cemale hepsini 
anlahp kimseye goriinmeden gitmek isti
yordu. Bir arahk «hakikaten sevdim mi ?» 
diye dii~iinoii. Bir f1rtma sabahmdaki 
fecir gibi kendisini yeniden dogmu§ sa • 
my or. 

«0 da otekiler gibi I... Deli miydim? 
Nekadar tela§a dii§tiim !» diyerek giildii. 
Adeta kurtulduguna, tamamen kurtul -
duguna inamyordu. Bu manuSIZ' i§ i~in 
neler kaybettig;ni hatmndan gec;irdikc;e 
kendi kendine §a§Iyor, «ne budalarni -

§Im !..» diye soyleniyor. Bu dakika diz· 

ba§Vurmak kolay bir§ey degildir. Biiyiik 
devletler para k1ymetlerinin dii§iiriilme -
sinin beynelmilel umurni ticaret iizerin -
deki akislerini tet,kik ediyorlar. Bunun 
neticesine gore tedbirler alacaklardir. 
Balkan !ttifaki devletleri Milli Banka • 
Ian direktorleri kongresinin kabul ettigi 
esas ta bunun aynidir. Zaman her§eyin 
takdiri ic,;in en iyi bir miyard1r. 

Para k1ymetlerinin bir tiirlii istikrar 
bulamamas1 direktorler kongresini diger 
miihim bir mesele ile de i§tigale mecbur 
etmi§tir. Bu da Balkan devletlerinin dii
yunu umumiyeleri meselesidir. Malum 
oldugu iizere Balkan devletlerinin ya -
banc1lara yabanc1 parasile, hem de barb
den evvelki altm nisbetile odemek mec· 
buriyetinde bulunduklan biiyiik borclan 
vard1r. Eski mii§kiil siyasi ve ikhsadi va
ziyetler bu devletlerin ihtiyaclanm kendi 
vas1talarile temin etmege imkan verme • 
diginden yabancilara borclanmi§lar ve 
bugiin biiyiik fedakarbklara katlanarak 
odemek mecburiyetinde kalmi§lardir. Bu 
borclarm hangi vaziyetler i<;:inde ve ne • 
kadar ag1r §artlar altmda yapiidigmi bil· 
miyen yoktur. Binaenaleyh bugiinkii re • 
alitelere uydurulmas1 icab etmektedir. 
Bu borclar her nekadar bugiin birer iti
lafa baglanmi§Sa da memleketlerin ikh -
sadi vaziyetlerinin miispet olarak tanzi • 
mine mani olmakta ve kredilerine zarar 
getirmektedirler. Son giinlerde muhtelif 
Avrupa devletlerinin Amerikaya olan 
harb borclanm odemeleri ic;in yeni gay
retler sarfolunmaktadir. Amerika, harb 
borclarm1 vermiyen devletlere herhangi 
§ekilde olursa olsun istikraz verilmesine 
muhalefet etmektedir. hte biitiin bu cid
dl ve miihim sebeblerden dolayi kongre 
bu borclar meselesini ehemmiyetli surette 
tetkik etmi§tir. V anlan neticeye gore ta
bii en dogru bir ~ekil tatbik edilecektir. 

Direktorler kongresi Balkanblar ara· 
smda ticaret i§leri ic;in de tetkikatta bu -
lunmu§tur. Balkan devletleri arasmdaki 
miibadele ve tahdidat zorluklarma kar§t 

hemen t~bbiislere giri§ilmiyerek §imdi • 
lik tiiccarlar arasmda bu zorluklann da
ha az hissedilmesi i<;in r;;ah~IImasi takar • 
riir etmi§tir. Ancak tahdidatm kaldml • 
mas1 veya asgari dereceye indirilmesi gi

bi umumi meseleler ic;in zamana ve biiyiik 
devletlerin gosterecegi misallere intizar 
edilmesi kabul edilmi§tir. 

Balkan !ttifaki devletlerinin ekonomi 
i§l~ri i~in yap1lan bu ilk toplanhdan pek 
tabii olarak hemen pratik ve kat'i neti
celer almacagi beklenemezdi. Fa kat gene 
c;ok faydah oldu. !ttifak devletleri Milli 
Bankalan direktorleri memleketlerini a • 
lakadar eden biitiin ticari, malt ve eko -

nomik meseleleri tetkik ve siyasi cephede 
oldugu gibi bu cephede de gorii§ ve ka
naat birligi bulundugu teyid ettiler. 

Zeytinyagl fiatlar1 
yiikseliyor 

lzmir (Hususi) - Yunanistanda 
zeytinyagi rekoltesi, gec;en senenin yans1 
kadardir. Havalann fenahgmdan aga~ -
Jar ve mahsul zarar gormii§tiir. 

Bu vaziyet piyasam1zda da tesirini 
gostermi§tir. Fiatlar yiikselmi§tir. ~imdi, 
toptan 35 - 40, perakende 50 - 55 ku -
ru§a satilmaktadir. 

~···-Eski F rans1z Cumhurreisi 
M1s1ra gidiyor 

Marsilya 27 (A.A.' - M. Doumergue, 
buraya gelmi§tir. Yarm Mtsir'a gitmek 
tizere Sphinx v~puruna binecektir. 

retildigi, istanbul tarihinin onlara ne §C· 

kilde anlatildigi meraka deger bir mev
zudur, degil mi ? .. ingilizce yaz1hp sey
yahlai:a dagJtilmakta bulunan bir rehber, 
bu merak1 gidermege hizmet edebilir. Bu 
sebeble eserin tiirkc;e terciimesinden bir
kac; satmm okuyuculanma takdim etmelc 
istedim: 

ingilizce The history of the european 
coast ba§hgi altmda sualanan siitunlann 
terciimesine gore Fmd1kh, Sent An
dron'un Sent Stachys'i kutlulami§ oldu
gu yerdir. Kabata§, Ajax adma yap1lan 
mihrabla me§hurdur. Gitaraci Chalkis te 
kmak nagmelerile burada bahklara vals 
oynatmJ§tl. Be§ikta§, Jason'un karaya 
ad1m athgi tarihi hatirlatir. Kuruc;e§mede 
papaz Si!!lon bir si!tun iizerine c,;Ikip yir
mi yedi y1l kalmi§ ve ba§ka bir papaz ay· 
ni siitun iizerinde 34 y1! tiiniyerek Si
mon'un kurdugu bayku§Vari yaliama re· 
korunu kirmi§br. T araby a, Jason tarafm~ 
dan kovalanan Medea'mn sigmagidn. 
Eserin: The history of asia tis coast ba§
hkh k1smmda da §U onemli bilgiler var: 

Anadolukavagi bir diizine mabedile 
§ohret almJ§hr ve bundan dolay1 mukad~ 
des yer demek olan Hieron adile amhrd1. 
Beykozda Pollux tarafmdan oldiiriilen 
Kral Amycus'iin habralan ya§ar. Cu~ 
buklu, uykusuz papazlann kilisesile iin
lenmi§tir. Kuleli Lisesinin bulundugu sa• 
ha, Osmanh tarihinde pek me§hurdur ve 
Kuleli ad1, Y avuz Selim tarafmdan alii
me mahkum edilen Veliahd Siileymamn 
orada bir kuleye konulup saklahmasmdan 
gelmedir. Senelerden sonra Selim, biri· 
cik oglunu oldiirttiigiine nedamet getiri· 
yor ve Siileymamn sag bulundugunu an· 
laymca seviniyor!... Oskiidara bu adm 
verilmesi 11 inci kumandan Sentarin'in 
orada biiyiik bir ordugah kurmasmdan 
dolay1dn I ! ! 

Goriiliiyor ki seyyahlara ogretilmek is
tenilen Istanbul tarihi ba§tanba§a sac;ma· 
d1r ve manasizdir. Bu ingilizce rehberi 
yazan her kim ise mehaz olarak Ernest 

Manbori'nin onbir ytl evvel bastirdigl e· 
serle Evliya Ce!ebinin kitabmdan ba§ka 
hic;bir §ey okumami§ ve hic;bir §ey gorme· 
mi§tir. 

Gercti bu biiyiik §ehri gezmege gelen 
ecnebilere Sultanahmed camisini seyret
tirirken Hippodrome'u anlatmamak, Aya
sofya oniinde !mparator ]ustini habrlat• 
mamak, Cemberlita§tan bahsolunurken 
biiyiik Konstantini ve eski Bizans foru· 
miinii dile almamak miimkiin degildir. 
Lakin tamamile Tiirk eseri olan Fmd1kh· 
da Sent Andron'un, Kabata§ta gitaraca 
Chalkis'in, Be§ikta§ta Jason'un, Kuru • 
r;:e§mede papaz Simonla Danydin, Bey• 
kozda Kral Amycus'iin hahrlanmasJ sac;
madir. Ciinkii bunlar nihayet hirer rna· 
sal olup dinliyenleri hic;bir suretle miiste• 
fid etmez. Olsa olsa soyliyenleri utandt· 
nr. Oyleya. Seyyahlardan biri <;Ikip ta 
terciimana ve hatta §u garib rehberi ya· 
zan zata: «Sent Stakis kimdir, Kral 
Amycus hangi devrin kahramamd1r ?» 
dese ne cevab verilebilir? 

Ya ~u Kuleli hikayesi?.. Muharrir o· 
nu Evliya Celebiden almi§br. Fakat ih· 
tiyata riayet ic;in olsun hikayenin masal 
oldugunu i§aret etmemi§tir. Halbuki her· 
hangi bir tarih kitabmi ac;1p okusayd1 
boyle bir hadisenin vuku bulmadJginl og
renirdi. 

Seyyahlara §ehrimizi tamtahm, fakat 
onlara maval ve martaval okum1yahm. 

M. TURHAN TAN 

lerinde kuvvet olsaydi hemen gidip bir dakika once bir silah sesi duyup duyma· 
alem yapacak, umumhanelerden kizlar digini sordu. 0 e§ikten: 

tophyacak, iki yanma ikisini ahp boyun- - Evet, ag1r bir§ey devrildi gibi gel-
lanna kollarmi dolayacak, Haci Toran- di. diyerek i§ine dondii. 

Ia oglunun kar§Isma ge<;:erek kahkaha ile Demir, iizerindeki a~r yiikten nasi! 
kadehini k1racakti!... Gostermek isterdi kurtulacagmi yeniden dli§iinmege ba§la· 
ki kimseye kar§J zaf1 yoktur. Budalaca mi§h: Bu Kuvvayi Milliyenin sonu ne 
bir romantizme kurban gitmemi§tir, onlar olacagi belli degil 1 F akat heme olsa, o
gibi kuvvetlidir. Ve pekala onlan hic;e rada bir i§ bulurum. Muvaffak olurlarsa, 

sayacak haldedir. sonunda c;ok biiyiik §eyler yap1hr. Ki~-
T am bunlan dii§iindiigii mada, de - bilir belki eskisinden kuvvetli oluruz I di

rinden kor bir silah sesi i§itir gibi oldu. ye soyleniyordu. Bu, ona gore, ku~· ~ 
Birbirini takib eden hadiselerle zihni o c;ekmek, kumarda talihini denemek g1b1 
kadar kurcalanmi§ti ki, endi§e ile pence· bir§eydi. y a, her§eyi kaybederek cep -
reye ko§tu: Sokak bombo§tu. Bu belki helerde eriyecek, yahud biiyiik kazanc • 
pek uzaktan, kapah bir yerden gelmi§ o- Iarla ocagma donecekti. Dogrusunu soy
labilirdi. Fa kat muhakkak ki silah sesiy- I em eli ki 0 hakiki manasile ne nasyona· 
di. Her tarafta kimildamalar ve tevkif . list ne de komiinistti. Oldukc;a geni§ ve 
ler oldugu, c;etelerin iist mahallelere ka· beii de sathi bir kiiltiirii oldugu i .. in ka· 
dar indigi SITada bir silah sesi i§itip te fasmda biitiin fikirlerin resmigec,;idini ya
iirkmiyecek kimse var m1? T ela§mi hie; piyor; fakat onlardan hi .. birine. ku:rvet· 
te mevsimsiz bulmadan sokakta bir ko- le inanmiyordu. Ondaki bu debce J.nan· 
~u§ma, bir giiriiltii bekliyordu. Bununla ma ihtiyaci da ihtim<d buradan gehyor· 
beraber ko§elerden kimse c;Ikmiyor, hie;- du. 

bu tela§ eseri goriilmiiyordu. Cami ort- <.;ocuklugundanberi kendi kendini al
tii, gene eski yerine uzand1. Tam bir i - datmak ic;in bircok manevralar yaptigi 
ti~ah~tteydi. Sonradan aklma gelmi§ gi- halde kimseyi devamh surette sevemedi· 

h1, b1rden davramp: I gmi biliyordu. 
- Niyazi Efendi I diye seslendi. Be§ (Arkasl var> 

(3SSG) 
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Diin yapilan· lik ma~lar1 
Galatasaray Topkap1y1 12 - 1, · Giine~ Anadoluyu 4 . 0, Vefa Siileymaniyeyi 
3-0, Be,ikta' Eyiibii 11-2, Beykoz Hilali 3- 1, F. Bah~e i. Sporu 2 · 0 yendiler 

Dlinkli §iddetli riizgarla kan§rk kar I 
frrtmasma ragmen lik mac;larma lie; saha
da da devam edildi. Gayrimlisaid §erait 
altmda ve c;amur ic;inde oynanan bu o -
yunlan, daha dogrusu yaprlan bu c;eki§ -
meleri seyre gelen hemen hemen yok gi
biydi. 
Galatasaray: 12- Topkap1: 1 

T aksim stadyornunda oynanan Gala -
tasaray-T opkap1 mac;1 Galatasarayhlann 
bu senenin bir gol rokorunu tesis etrne -
lerile neticelendi. Hakem Ahmed Ade
rnin idaresinde oynanan bu oyuna Gala
tasarayhlar Ha§imden rnahrum olarak 
c;tktJ.lar. 

Galatasaray: Avni - Re§ad, Lutfi -
E~fak, Salim, Sliavi - N ecdet, ;levket, 
Glindliz Krhc, Blilend, Danyal. 

Topkap1: Naci - Mehmed, Hakkr -
;;eref, Osman, Sabahattin - Salahattin, 
,Yunus, Kamil, Haydar, T ahsin. 

Sahanm c;arnur denizi halinde olrnasr 
teknikten ziyade adale kuvvetine ihtiyac 
gosteren bir oyun oynanmas1m icab etti
riyordu. Galatasarayhlar, bu oyunu <;1 • 
karrnakta rnli§klilat c;ekmediler ve oyu
nun birinci dakikasmda tesis ettikleri 
kat'i hakimiyeti son dakikaya kadar te
madi ettirerek 1 inxi devrede dordli Glin
dliz Krhc, iic;li Blilend tarafmdan, yedi 
go] attllar. 

ikinei devrede T opkap1hlar tamamile 
tedafiii bir oyun sistemi tatbik ettiklerin
den kalelerinin onlinde ekseriya 16 - 18 
oyuneu kayna§lp durdu. Bununla bera
ber, Giindiiz Krhem iki, Necdet, ;levket 
ve Re§adm penaltldan attrklan birer sa
YI ile gol adedi on ikiye c;Ikti. T opkapt
hlar da bu arada Ha~dar vasrtasile Se
ref sayrlanm atmaga muvaffak oldular 
ve oyunu 12-1 Galatasarayhlar kazan -
drlar. 

Bir buc;uk saatlik ma<;ta Galatasaray
hlar aleyhine yalmz bir tek avut oldu. 

Giine§: 4 - Anadolu: 0 
Sadi Karsanm idaresinde oynanan 

Cline§ - Anadol!l ma~1 da kuvvetleri nis
'betsiz iki tak!m arasmda idise de bir ev
velkisi gibi tek kale §eklinde cereyan et· 
medi. 

Birinci devrede riizgan da arkalanna 
alan Giine§liler srk srk Anadolu kalesini 
ziyaret ettiler ve ilk golii on di:irdlincii 
dakikada Rasihin bir kafa vuru§ile ka
zandilar. Bunu Salahattinin ikinci, Ra • 
sihin tekrar bir golii daha takib etti ve 
devre 4-0 Anadolunun aleyhine neti • 
celendi. 

F akat Anadolular da ikinci devrede 
Claha ziyade tedaflii bir oyun sistemi tat
bik ettiklerinden Giine§ hiieum hath o -
:yunculan birinei devredeki kadar rahat 
rahat i~liyemediler ve ba§ka gol yapama
drlar. Mac; 4-0 Gline§in lehine bitti. 
Vefa: 3 - Siileymaniye: 0 
Be§ikta§ stadmda ilk ma<;I V efa ile 

Siileymaniye takrmlan yaphlar. Oyun 
ba§lar ba§lamaz hiicuma ge<;en Vefah
lar Hliseyin vas1tasile ilk ggllerini yaptl· 
lar. 

Bu gol Siileymaniyelileri harekete ge
tirdiyse de Vefahlar elde ettikleri 1-0 ltk 
listlin vaziyeti tarsin etmek, i~in daha 
fazla c;ah§maga ba§ladtlar ve bu ~ah§ma
larmm semeresini gordi.iler. Hliseyin bir 
sefer Siileymamn yerinde bir pasmdan 
diger bir sefer de Muhte§emin yardrmm
dan istifade ederek iki go! daha aUt ve 
Vefahlart 3-0 galib vaziyete getirdi. Bi-

- Ben mi? Profesor Samoilof... 
- Ha!.. anladtm, profesor Samoilof .. 

Hani §U yiizleri degi§tiren me§hur §aria
tan... Etleri, adaleleri tadil eder, ba~ka 
kahblara sokarmi§. .Su maskelerin, bal • 
mwnu ve alc;r suratlann, burunlann, du -
daklann srrnnt §imdi anladrm. Demek 
sizin ic;in §imdi miikernmel bir tecriibe 
frrsat1 ele gec;ti .... 

- Evet beyim ... Birka~ glin sonra 
§U ylizlinuzdeki korkunc pansrrnam Cika
racagiZ ve altmdan <;Ikan temiz yiizlii, 
giizel genci aynada hayret ve takdirle 
seyredeceksiniz. Bu insan glizeli biitii~ 
kadmlann <;Jldiracaklan bir rnahluk ola
cak. 

- Ne dediniz, ne dediniz. Siz be -
nim as1l yiiziimli bilmiyorsunuz galiba ... 
Bu menfur yiizli... Dediginiz kabil mi 
hie;? ... 

- Birka~ giin i~inde bizzat kendi -
niz hilkrniini.izli vereeeksiniz .• 

- Aman yarabbi, inamlacak sev mr 
"'u ?. 
'1b 

Giinef - Topkapz maftndan bir goriinii§: "amura bulanan 
topu oyuncular yerden sokftmiyorlrrr 

rinei devreyi bu netice ile bitiren taktm-] yapmaga muvaffak oldular. 
lar ikinci devrede de biitiin htzlarile oy - Bu say1y1 biraz sonra ikiye ~rkaran 
nadtlarsa da kar§rlrkh go! yapamadtlar. Beykozlular, bilmukabele bir go) yiyin
Oyun 3-0 Vefamn galibiyetile bitti. Sii- ce Hilallilerin hakimiyeti altma girer gi· 
leymaniyelilerin ikinci devredeki oyunla- bi oldular. Fa kat kendilerini r;abuk top
n zaman zaman gayrinizami bir sertlige hyarak bir sayr daha ahp ma<;t 3 - 1 
kac;1yordu. Nitekim hakem, Slileyma - kazanrnaga muvaffak oldular. 
niyeli Raufla Biilendi oyundan c;rkarrnak F enerbah~e 2, lstanbulspor 0 
mecburiyetinde kald1. Haftamn en miihim macr sayrlan Fe· 

Be§ikta§: 11 - Eyiib: 2 nerbahce - istanbulspor ma<;r Nihad A

Be~ikta~ • Eylib mac;1 iimid edildigi 
gibi siyah beyazhlann le'hine, fakat tab • 
min edilmiyen ~ok biiylik bir farkla, ne
ticelendi. Hiicum hatlanna eski Beykoz
lu R1dvam da almr§ alan Be&iktasltlar 

' 

Galatasaray - T opkapt ma~tndan 
bir goriinii¥ 

oyun ba§lar ba§lamaz . bu oyuncunun a
yagile birinci say1lanm kazand1lar. Bu
na biraz sonra E§ref ikinci golii de ilave 
etti, Eylibllilerin bu iki gole <;ok giizel 
bir say1 ile mukabele etmeleri, ma~a bi
raz heyecan verir gibi olduysa da Be -
§ikta§ takimr derhal kat 'i bir hakimiyet 
tesis ederek birinci devrenin sonunda go! 

adedlerini sekize <;Ikarmaga muvaffak 
oldu. 1kinci devrede Eyiib takrm1 s1kt bir 
miidafaa oyunu oynad1 ve yedigi ii~ ga
le mukabil bir say:t ile mukabele etti ve 
rna~ 11-2 Be§ikta§m galebesile neticelen
di. 

Beykoz: 3 - Hilal: 1 
F enerbahc;e stadyornunda oynanan 

Beykoz • Hila! mac;1 c;ok heyecanh bir 
§ekilde cereyan etti. 1Ik devre 0-0 bera
berlikle bitti. ikinci devrenin onuncu 
dakikasmda Beykozluklar ilk sayrlarm1 

- Size kuvvet, kudret, §eref ve serve! 
gibi tekliflerimi serdetmek lizere gene 
gelecegim delikanh .. ,Simdi istirahat edi
niz. Bir giin ic;in bu kadar heyecan ye -
ter ... 

'Kii~iik ihtiyar bastonuna 

ve topallryarak odadan <;rktr, 

Bir artist 

dayanarak 
gitti. 

srmm idaresinde oynandr. 
Oyunun birinci devresi 0-0 beraber -

likle neticelendi. F enerbahc;eliler bu dev
rede daha fazla akm yaphlarsa da ya -
kaladrklan m~him fmatlardan istifade e
dip go! atamadrlar. 

F enerliler ikinei devrede, muavin hat· 
larmm biiyiik yard1mlarile daha srkr hli
cumlara gec;tiler. 

Fa kat mac;m bitmesine on dakika ka
lmctya kadar vaziyet 0 · 0 berabere 
idi. Bu SJTada Biilendin bir kafa vuru§u, 
F enerbahc;elileri s1kmtrh vaziyetten kur· 
tararak. takrmma ilk say1y1 kazandrrdr. 

Bundan sonra oyun sert bir §ekil a! • 
d1gmdan hakem F enerbahc;eden Y a§arla 
lstanbulspordan F ahri ile Azizi c;tkardt. 
Bu vaziyette dokuz ki§iye kar§l on ki§i 
ile oymyan F enerliler bun dan istifade 
ettiler ve Ali R1za vasttasile bir gol da
ha atarak mac;r 2 • 0 kazandrlar. 

Mac;tan sonra fstanbulsporlular saha
da bulandrklan ~amurlardan kurtulmak 
i<;in F enerbah<;e du§lanndan istifade et
mek ve y1kanmak istemi~lerse de mlima
naata maruz kalml§lardtr. 

Bu vaziyetten c;ok mliteessir alan fs • 
tanbulsporlular elbiselerini yliklenerek 
eivardaki bir hamama gidip temizlen -
mi~lerdir. 

lkinci kiime ma~lar1 
T aksim stadmda oynanan Altmor • 

du - Ortakoy mac;mr Altmordulular 5·1, 
Be§ikta§ stadmda oynanan Kasrmpa§a • 
Davudpa§a ma<;Im Kasrmpa§ahlar 1 0 • I 
kazanmr~lard1r. 

Kadrkoy stadmdaki Beylerbeyi - A -
nadoluhisar mac;r, oyun esnasmda bash
ran tipi yiizlinden tatil edilmi§tir. 

Askeri mektebler hendbol 
§ampiyonasi 

DUn Deniz Gedikli sahasmda asker! 
liseler hendbol §ampiyonasma devam e • 
dilmi§, hendbol §ampiyonasmm en kuv • 
vetli iki takrmi, Kuleli ve Deniz lisesi 
kar§rla§IDI§hr. 

Kuleli ba§tan sona kadar hakim bir 
oyundan sonra kuvvetli rakibine 7 - 2 
galib gelmi§tir. 

miidiriyetinden heniiz <;Ikmt§h ki Azmi 
telefonu ald1. Bir santral ac;t1 ve konu~
maga ba§ladr: 

- Ailo... Mlidiriyeti veriniz L Kim-
siniz? .. Ha sen misin yahu? ... Ben, Ha-
san Azmi ..• N e var, ne yok? ... Sen in sa-
bik memurun F erdi geldi, sana da anlat-
11 •• 11 yaptr·klanm? Azizim, herifin · izini 
nas1l kac;Irmi§ ... Rezalet... Senden ne ha
ber? ... Bir§eyler yok mu? ... Hay zaval
hlar... Y ahu sizin hic;bir ~eyden haberi-
niz olmaz m1 ?... N e dedin? Saat on bir
de mi? Peki, gelirim, hayu, yemek ye -
miyeeegim. Seninle konu~maga ihtiya -
etm var. Beklerim seni ... 

T elefondan gel en sesler orlU giildlirdii 
ve mmldanmaga mecbur oldu: 

- Evet, evet camm !... Hadiseyi bi
liyorsun demek ... Evet, blitiin istanbul 
i§itince sen de i§itirsin tabii ... Sana yalmz 
«pek a§lkrm l» dersem her§eyi soylemi§ 
~~;.Jrurn, degil mi?.. T utkunum birader 
tutkun ... Amma bun a ragmen seninle bu
lu~mak icin ondan kurtulacagrm. h i~tir. 
Ba~ka ~eye benzemez. Haydi, saat on 
birde ... 

Hasan Azmi, F erdinin kendisine ver
digi malumattan hi~ te memnun degildi. 
Bu memurun, bir izi takib ederken o 
izi asia kaybetmez, tuttugunu kopanr 
gorrnek istiyordu. Halbuki F erdi, bir ta
krm marifetler, hiinerler gostereyim der
ken pe~ine dii~tiigli adamm nereye gittigi
ni tam ogrenecegi mada onun izini kay
betmi§ti. Vakta herifi, Bulgar hlikumet 
merkezinde pek iyi yakalarnl§, hatta lo -
kantada vazifesini pek mahirane ifa et
mi§ti. Amma pe~ine dii~lilen bir adamm 
yanyolda sn olmasma meydan verilme Azmi biirosundan r;1kttgr zaman saat 

dokuza geliyordu. Kapmm oniindeki o
~irketi tomobiline bindi ve $Ofore: 

sini affedemiyordu. 

F erdi, fstanbul Milli Tiitiin 

~. 

Madam Simpson ilk kocas1n1 
Baltimore' da bir baloda nasi I tan1d1? 

Gene Miss Bessie balodaki smokinli delikanblar1 
erkek elbisesi giyen ziippe kukla lard an nefret 

-2-

isaret ederek: «Bu • 
ediyorum» diyordu 

Miss Bessie Wallis Worfild, 1896 da ~nlatmt§h. . hediyorsun .Bu sozlerini i§iten seni saniyede 
Diinkii ktsmm hulasasi I icinde halo hakkmdaki blitiin ihtisaslanm -Miss Bessie Worfild'i de amma met-

Amerikada Pensilvanya civarmda dog- Madam Alice o zaman 36 ya§mda kendisine a§Jk oldu zanneder. En giizel 
du. Babas1 bir kumusyoncu idi. Fakat ve 6 senedenberi ]hon Rassin admda bir gene klZlmiZI da ne kadar cabuk ke§fet-
zavalh adam, klZl heniiz iig ayhkken erkekle tekrar evlenmi§ bulunuyordu. tin! Gel seni ana takdim edeyim. 
oldii ve gene kansile klit;iik Bessie yal- * * * Gene zabit bi.iyiik bir cazibeye tutul-
ntz kald1. 

Annesi Alice bir pansiyon i:;;Ietmek 
suretile hayatim kazanmaga ve k1zma 
yii.ksek bir terbiye vermege muvaffak 
oldu. Gozii. c;ok yi.ikseklerde olan Miss 
Bessie, fevkalade gii.zel bir gene k1z o
larak yet~ti ve amcas1 Davis, onu ilk 
defa olarak goti.irdi.igii bir baloda yege
ninin biiyiik bir si.ikse yapmas1 iizerine 
kulagma igilerek :;;u sozleri soyledi: 

- Daha ilk bakr~mda onlan fethettin. 
Bu senin i~in biiylik bir muvaffakiyettir. 
Giizelligin ve zekan sayesinde dlinyanm 
en bliyiik sosyete kadm1 olmaga namzed-
sm. 

0 geee Miss Bessie i<;in bir zafer ve 
saadet gecesi oldu. Delikanhlar bu siillin 
boylu ve Keleopatra gibi esrarengiz ve 
cazib bakr§h gene krzla bir defac1k dans 
etmek i<;in birbirlerile rekabet etmege 
ba§lamt§lardt. 

Miss Bessie Baltimore' daki me§hur 
Madam Lefebvre'in hususl mliessesesin • 
de tahsilini ikmal etmi§ oldugu ir;in bu 
vesile ile Amerikamn birc;ok zengin ve 
tamnmi§ §ahsiyetlerinin ayni mliessesede 
tahsil goren ktzlarile ahbab olmu§tu. 

Ayni baloda birkac;ma tesadiif etti. Fa
kat bu gene k1zlar arttk Bessie'yi ktska • 
myorlardr. Boylelikle gene Miss <;abueak 
hlitlin erkeklerin nazan dikkatini ve bii
tiin kadmlarm da husumetini celbetmi§ 
bulunuyordu. 

Gene erkekler onunla dans ederlerken 
kulagma sanki sozbirligi etmi~ler gibi 
hep: 

- Siz bu balonun kralir;esisiniz l di • 
yorlardr. Ve o, bir ku§ e!Vllt!Sim andrran 
tat!t ve dinliyene heyecan veren sesile bu 
komplimanlara te§ekklir ediyordu. 

Kralic;e! Kralic;e! 
Bu kelimeler Miss Bessie'nin kulagm

da c;ok cazib akisler yap1yordu. Krali<;e 
olmak; bu biraz fazla iltifat degil miy
di? 

Eger bugiinkli giizellik miitehassrslan 
1914 senesinde mevzun viicudii, kadife 
teni, harikulade bakr§lan ve insam dli • 
§iindiiren alnile Miss Bessie'yi gi:irmli§ 
olsalardt, §liphe yok ki (Sex • Appel) 

cinsi cazibe tabirini daha o zaman ke§ • 
fedebileceklerdi. Yenus'ii yanmda kaba 
ve Athena'yt aptal gosteren bu inee ve 
c;ok zeki gene ktz ic;in 20 nci asnn 
Venus'li ve Athena'st demek hie; te mii
balagah degildi. 

Bliylik orkestra durrnadan o zaman 
pek moda alan Strauss'un valslerini r;ah
yor ve Bessie de durmadan biiylik bir 
meharet ve c;eviklikle kendisine hayran 
hayran bakan kavalyelerile dans ediyor
du. 

Davis amca sabaha kar§I Miss Bes -
sie'yi evine buakhgr zaman gene krz u • 
yumadan kendisini bekliyen annesinin 
boynuna sanli'ni§ ve bliyiik bir heyecan 

- Eve! emrini vererek mi.ikellef ara· 
basma kuruldu. 

- Siiratle eve diye tekrar etti. 
Y az1hanesinden aynhr aynlmaz mii • 

diir, biisbiiti.in ba§ka bir adam olmu§tu. 
Zaten glindliz mesaisini tamamen silip 
kapatmak ve gece blisbiitlin yeni ve her 
zaman taze bir alemde ya§amak srrnm 
bilenlerdendi. Galatadan ;ii§liye kadar 
uzanan bu yo!, o geee yapacag1 §eyleri 
dii§linmekle ge<;ti. Bu geeenin programl
m da evvela Semahat Nigar te§kil edi -
yordu. Sesi, danslan ve glizel vlieudli, 
bacaklarl, endamile herkesi teshir eden 
bu artistin harimine girdigindenberi her 
geeenin program! hemen hemen ayni idi. 

Azmi, evinde alelacele bir yemek ye
dikten ve elbisesini degi§tirdikten sonra 
gene otomobilile Beyogluna indi. Onunla 
randevusu oldugu barm c;oktan hazrrlan
mi§ ve i.izeri c;ic;eklerle slislenmi§ masast
mn ba§Ina oturdu. 

Asll ismi ve nereli oldugu hakkmda 
muhtelif rivayetler dola§an Semahat 
Nigar istanbula geleli c;ok bir zaman ol
madrgr halde burada danslarile, sesile, 
viicudiiniin krvrak giizelligile hemen bii
yiik bir §ohret kazanmi§h. Onun bir ara 
Afrika memleketlerinden biri namma 

Sene 1916. Avrupada Umumi Harb mu§ gibi arkada~mdan daha evvel Miss 
blitiin §iddetile devam ediyor, buna Bessie'nin bulundugu grupa dogru hare
mukabil Arnerika, harb yiizi.inden bir • ket etti. Masaya yakla~ttklan zaman ar• 
denbire on misli artan varidatile mes'ud kada~J onu tamth: 
egleniyordu. Bir taraftan da gizliden giz- - Miss Bessie, size en iyi arkada~-
liye harbe hazulamyordu. lanmdan tegmen Spencer'i takdim ede • 

hte bu. devirde Amerika deniz lay • rim. Kendisi en maruf deniz tayyarecile-
yare zabitlerinden tegmen Winfild rimizdendir. 
Spencer de resml bir vazife ile Balti- Miss Bessie tath tath tebessiim etli: 
more' a gelmi§ bulunuyordu. hini bitirip - Ne iyi, hem bahriyeli, hem de tay• 
§ehirden aynlaeagmdan bir giin e·n•el yareei l 
yo ida bir arkada§ma raslad1: Gene krz, kestane renkli gozli.i ve atlet 

- Bu gece i<;in bir plamn var m1? viieudlii gene zabitle ~ok alakadar ol-
T egmen Spencer giildii: mu§tu: 

- Bu gece i«in hivbir plamm yok. - Kopliklli denizleri yararak uzakla-
Caig~h bir yerde karmm1 doyurduktan ra, c;ok uzaklara gitmek ve havada uc;a • 
sonra iyi bir uyku c;ekrnek niyetindeyim. rak bulutlann arasma kan~mak miikem· 
Bi:t:;n ~lin c;ah§tlffi ve c;ok yoruldum. mel bir ~ey. Bizde ise tenis oynarnak. 

- Seni bu gece Samuel Smith tara- tiyatroya gitmek, c;aylara, balolara de • 
fmdan verilecek alan baloya davet et· vam etmekten ba§ka bir §ey yok. Hep 
sem kabul eder misin? eski §eyler. Tamdiklanmdan hic;biri ba

Speneer bir iki saniye tereddiid etti: na yeni ve enteresan bir ~y anlatami .. 
- Cok te§ekklir ederim. Erken yahp yor. Hep dedikodu, biktrm bu yeknasak 

uyusam daha iyi olacak. hayattan! 
F akat dostu, gene tayyareci zabitini Miss Bessie ayaga kalkt1: 

bir tiirlli b1rakmadr. Coktanberi gi:irii*me- - T amdrgrm ilk tayyare zabiti sizsi-
mi§ olduklartndan bu vesileden istifade e- niz! Beni blifeye kadar gotliriir mi.isii • 
derek hem uzunuzadtya konu§acaklar, niiz ~ 
hem de ho§~a bir vakit gec;ireceklerdi. Spencer biiyiik bir heyecan ic;inde gene 
Dostu §oyle diyordu: kiZI koluna aldr. Kendilerine §a§km ,a~-

- Bundan ba§ka bu baloda Ameri- km bakan gruptan uzakla§lrlarken Miss 
kanrn en glizel k1zlanm gorebileceks!n I Bessie: 
Mi5s Eveline avis, Elisa et Landon - Bu erkek elbisesi giymi§ ziippe 
orada olacaklar. Seni kat'iyyen buak - kuklalardan nefret ediyorum, diyordu. 
mam. Benim misafirimsin. Madam (Arkas1 var) 
Srnith'e derhal telefon ederek seni de be- !!'!""" ........ -......,......,.......,.......,.......,.......,.......,.......,.......,. ........ ~!!! 
raber getirecegimi soyliyecegim. 

Spencer daha fazla mukavemet ede -
medi ve: 

- Pekala l demege meebur oldu. 
Ve geceyamma dogru tegmen Spen

cer, arkada§ile birlikte baloda isbab vii
cud etmi§ bulunuyordu. Orkestra gene 
bir vals c;alryor ve c;iftler doniiyordu. Ar· 
kada§I Spencer' in kulagma igildi: 

- Bak, §U danseden mavili gene k1z 
Miss Eveline Davis'tir. Gel seni ana tak-
dim edeyim. . 

Miss Eveline Davis fazla uzunboylu, 
~ok beyaz tenli ve beyaza yakm dereeede 
san§m bir gene krzdr. Spencer itiraz etti: 

- Hayir, hayu .. Zahmet etme l Ben 
slit gibi beyazlardan ho§lanmam. Hem 
de r;ok uzun boylu. Zannedersem beni 
bile ge~iyor. 

Gene zabit baloda bulunan biitlin gene 
krzlan tetkik ettikten sonra birdenbire 
gi:izleri Miss Bessie Worfild'in iizerinde 
takiidr: 

- Ne glizel ktz! Tath esmer teni, 
siyah parlak sac;larile harikulade gozleri 
ne kadar glizel imtizar; etmi§. Esasen biz 
zabitler daima esmerleri tereih ederiz. 

Arkada§l Spencer'in sozlerine btyrk 
altmdan giilliyordu: 

giizellik kralic;esi sec;ildigi, kendisine 
Londra, Berlin, Paris, Roma, hatta Ho
livud' dan davetler geldigi de rivayet o
lunuyordu. Fakat Semahat biitiin bu da
vetleri reddetmi§, istanbulu tercih etmi§· 
ti. istanbul onun anavatam olmadigi hal
de ruhuna pek yakm geliyordu. c;ok bii
ylik servetleri, daha biiyiik ~ohretleri fe
da ettigini kendisinden ba~ka iddia eden
ler de eksik degildi. Beyoglundaki hay· 
ranlan, meftunlari, kendisine her~eylerini 
fedaya ham binleree a§Ik! arasmda Ha
san Azmiyi tercih etmi~ti. 

Bu kadm §imal giizeli oldugu kadar 
cenub memleketlerinin de mah sayilabi
Iirdi. Uzunboylu, adaleli ve kmak viicu
dli pi.iriizsliz idi. Alaturkaya oldugu ka
dar alafrangaya da gelen sesi hatasrz ve 
serbestti. c;ehresinin tazeligi, rengi, sa f 
ve temiz c;izgileri, ~effaf bakr&lannm ha· 
raJ:eti ona garib bir mana veriyor, beyaza 
yakm san sadannm kendine mahsus tu
valeti cazibesini artmyordu. 

Yiiziinde muammah bir ifade vardr. 
1nsan onun r;ok hassas mr, yoksa donuk 
bir kadm m1 oldugunu gli<; farkederdi. 
Erkekleri c;Ildrrtan da i§te bu hali idi. 

Hic;.bir bar kadmma benzemiyordu. 
Erkeklere kar§l lakayd olmamakla be -

Tiirkiye - M1s1r 
Muahede yak1nda Anka

rada imza edilecek 
Bourse Egyptienne gazetesi §U hava

disi vermektedir: 
«Tiirk - MISlr muahedesi yakmda Mt

sir N az1rlar Meclisinde miizakere edile
cektir. 

Muahedenin kat'i §ekli Ba§vekil tara
fmdan tetkik edilmektedir. Muahedeyi 
kabinenin kabul etmesi ve gelecek ay 
zarfmda Ankarada parafe edilmesi limid 
olunmaktad1r. Muahedelerin musaddak 
suretleri Kahirede teati edilecektir.» 

Misir, hava kuvvetine ehem
miyet veriyor 

Kahire 27 (A.A.) - Gazetelerin bil
dirdigine gore, Harbiye Nezaretinin 
yapmakta oldugu projelerin bir tanesi 
hava kuvvetlerine aid bulunmaktad1r. 
Hava kuvvetlerine 300 bin M1s1r Iiras1 
sarfedilerek be§ sene i~inde halen eUi 
tayyareden rni.irekkeb alan M1s1r hava 
filosu iki misline ~IkarrlacaktJr. 

raber onlan hemen zapt ve teshir ederek 
yolmak niyetinde degildi. Mesela zen -
ginliil;i diinyaca maruf alan Hasan Azmi, 
onunla bir iki ay miicadele etmi~ ve an • 
eak ondan sonra ve bin me~akkatle dost
lugunu kazanabilmi§ti. Garibdir ki Ha
san Azmi bu kadmm kalbini mlicevher -
!erie degil, ancak d~met demet nadir c;i· 
c;eklerle kazanabilmi§ti. Miicevherler hi
rer iki§er geri gonderilmi§ti. Onunla an • 
cak bir defa bliyiik bir c;ayda, bir masa 
ba§mda oturabilmi~ti. Fa kat uzun hafta
lar onunla ba~ba~a yemek yemege, ba~· 
ba~a bir yerde oturmaga, sinemaya git
mege muvaffak oiamad1. Ancak bardan 
c;rkmca Azminin otomobiline binerek o • 
nunla birlikte kendi apartrmanma gitme· 
ge raz1 olmu~tu. 

Bu kadmr tanrymcrya kadar parast sa• 
yesinde biitlin kadmlara sahib olmak id
diasmda alan ve filhakika hicbiri tara • 
fmdan da red cevabt almryan Azmi, bir
danlbire gururundan bireyeyler kaytbet • 
mi~ gibi oldu. Fakat kadrmn mukaveme· 
ti onu bi.isbiitiin tahrik etti. 0 zamana 
kadar samrdt ki kendisine iltifat etmiyen 
bir kadrm asia takib etmez, brraku; ~rkar 

i§in i~inden ... 



CUl\fHURlYET 

"····sancak a sUnni, $ii 
yok, TUr_.....,_.......-,....,..,...vard•r ! ,____, 

<Ba$taraft 1 tnct sahlfede> -

Suriye Meclisi 
----

Fransa • Suriye muahe
desini tasdik etti 

£Ba$taratt 1 tnct sahffede] 
tibarile ilk celseye alelusu! riyaset etmek 
iizere alayla Oryanpali!s otelinden oto • 
mobile bindirilip meclise getirilmi§ ve ri· 
yaset mevkiine ~Jkanlmi§. Herkes mu • 
vakkat reisin soyliyecegi nutku ve mec • 
lisi a<;masim bekliyor. Fakat Hac1 (efen· 
dimiz) agztm a~lp ta bir kelime soylemi
yor. Meb'uslar ve samiin arasmda fiSII· 
tiiar ve halecan alametleri ba§gosteriyor. 
Nihayet ~am meb'usu Farisiilhuri va
ziyeti kurtanyor. 

Hariciye Vekilimiz Belgraddan 
Atinaya ge~ti 

Belgrad 27 (Telefonla) - Pa.n
1
'.stc;n 

avdet etmekte olan Hariciye Vekl ~~z 
T evfik Ru~tu Arasla heyetimiz }ug~n 
buraya geldi. Ba§vekil M. Stoya movi<; 

H . . NazJr mu· 
ra?a.tsJz oldugu~da~ a~~c1.~~. ve Neza· 
avm1, Umuru S1yasJye muduru. fi _ 
ret erkam, Turk, Y unan, Rume? ~e r 
Jeri tarafmdan kar§J!andJ. HeyetJmJz ya· 
nm saat kadar burada kaldJktan sonra 

trenle yoluna devam etti. N' • 
I D R .. t" Aras 1§ Hariciye Veki i r. U§ u k 

I k A · idece ve 
te heyetten ayn ara tmaya g b I • 
Yunan devlet ricalile temaslarda u una 

cakttr. . 1· umhur 
Heyetin diger azasJ, R1yase Jc . · 

A. • R Hanctye 
Umumi Kat1b1 Hasan Jza, _ 
Urnumi Katibi Numan Rifat MMen~md.~~. . u uru 
cioglu ve Emniyeti UmumJye l b 1 

' d d k stan u a Sukrii yollanna evam e ere 

gideceklerdir. • 
Diinkii merastnt 

fskende • 
Sehrimizdeki Antakya v~ 'klAI' irin 

f d H t JSll a I ., 
runlular .tara m an a aym Hatay 
<;ah§mak iizere kurulmu§ . ~~a~ d ki bi-

l 'k . . d" Emmonun e Ergin 1 cemJyetJ un. . · tim!a-
nasma Hatay miistak1l devle.tnyn kmi~ 
h olacak olan bayragi merasim e '<eHa • 

d " lerce 
ve toplantJya i§tirak e en yuz k bir 
tayh Tiirk bu miinasebetle co§ un 

giin ya§amJ§tJT. . . E . oniindeki 
Saat 14 te cem1yetm mm bu • 

merkezine yuzlerce gene toplanmkJ§t b ve 
d Ek . . "k k me e 

l.~nuyor. u. ser;sl yu se k ablar ce-
Univers~e talebes1 olan Anta I~ duktan 
miyetin biitiin salonlannl do k ud r ta§• 
ba§ka merdivenlere ve kaplYf 4 :e ~oktor 
rni§ bulunuyordu. Saat tam ..... meY· 
Salim Ahmed cemiyetin Emmonub lko· 

I k .. .. bakan a 
damna a"J an ve opruye k b ragmJ 
nun a ~1karak bir direge Tiir w aY ekmi§: 
obiir direge de Hatay bayra~m1 w<; ndan 
. d .. I em agzJ tJr. Bu ma a yuz erce gen I orta· 

yukselen !stikllil ve Hatay mar§ adn nmda 
E · .. " meY a 

hg1 inletiyor ve mmonu bu ulvi 
toplanmi§ olan halk tarafmdan d 
manzara hararetle alki§lamYor u. ayni 

Hatay'ldar Taksim 
c;ignenen haysiyetlerin, gasbedilen haklarm 
lstirdadml lstiyen Hataylllarm kalblenu • 
den akan kandJI. 

Biiyiik davam1zm saffet ;:e samimiyetln! 
bir takim miigalatalarla korletmek Ish -
yorlar. Esk! ve kiiflii siinni ve ~ii ihtilafla
nnm ~iiriik esa.slarma istlnad ederek Ha
tay A.leviler!ni Arab diye llan ediyorlar 
Tiirk Hataym lstikHU davas1, mezheb 1htl· 
Jaflan ve din dedlko:lularile tavsat1lamaz 
Biiyiik ink.JHi.bcmm ugurlu ellerile dini 
devreden rnedeni devreye girmi§ olan 'fiit·k 
heyeti ic;timalyeslnde artik siinni ve §li 
mezhebi mevzuu bahsolarnaz. Bugiin bi -
zlm !<;In mevzuu bahsolabilecek bir tek mez. 
heb vardir, o da Kamalizm mezhebidir. 

abidesi oniinde 
Antakya Belediye Reisinin 

~ocuklan ne diyorlar? 
Diinkii niisham1zda Antakya Beledi • 

ye reisi Civelekzade HacJ Etemin An • 
ta"kyadaki Havas ajans1 muhabirine 
Turkiye ve Tiirkler aleyhinde si:izler soy· 
ledigini ve delege Durieux'niin te~kil et· 
tigi bir heyete reislik yaptJgm1 yazmJ§ • 
hk. 

Siinni halifesi olan Osmanll padl~ahlan
nm tesiri altmda as1rlarca iivey evla.d mu
amele.si gormiill ve bu sebebden arabca ko· 
nll§maga mecbUJ:' kalm1~ olan .. Hatay !illletl 
hi~ ~iiphesiz ki oz ve tem!z Turk karde~la· 
rlmizdirler. Qiinkii Tiirkliik demek miinha· 
51ran silnnlllk demek degildlr ve olamaz. 

Diin matbaamJZa Hac! Etemin kiZI 
rniiracaat etti; !stanbulda bulunan ve bir 
Tiirk vatanda§Jmn refikas1 olan Bayan 
Giizin !smail Hakh derin bir heyecan 
ic;inde bize §Unlan soyledi; 

«- Ben Turk klZiytm ve Hatay Er
ginlik cemiyeti azasmdamm. ;limdi de 
cemiyetteki rnerasimden geliyorum. Biz 
ii<; karde§ Tiirkiyede bulunuyor ve Tiir
kiye i<;in c;ah§Jyoruz. Bir erkek karde§im 
Ankarada memur, digeri doktordur. 

Baham Hac1 Etem Turktiir ve itti • 
hadCJ!ar zamamnda vatan i<;in <;ah§mi§· 
t1r. F akat bugiin Tiirkiye ve Tiirkler a
leyhine gorulen hareketleri bittabi ~ok 
fenam1za gidiyor. Herhangi tesire tabi 
olursa olsun, hatta Frans1z memurlan • 
mn icbarma maruz bulunsun; bu hare • 
keti hi<;bir zaman dogru degildir, makul 
degildir. Onun Tiirkiyede Tiirkiye ve 
Hatay i"in <;a!t§an ~ocuklan bu kanaa -
timizin tebariiziinii istiyor ve rica ediyo
ruz.» 

«Muvakkat reis celseyi a~h, daimi re
Jsm intihabma ba§hyahm I» diye herke 
sm halecamna nihayet veriyor.» 

Bir meb'r,rsun itira:z.r 
Reisicumhur intihabma ba§lamla • 

cag1 zaman .5am meb' uslanndan gazeteci 
Miinif Elacelani si:iz alarak: 

«- Hi<;birimizin mazbatasi tasdik e
dilmerni~tir; yernin de etmerni§ oldugu -
muz i<;in heniiz rneb'us sayJlamaylZ. Bu· 
nunla beraber bize tevzi edilen ruzna -
mei miizakerede reisicumhur intihabt ya
pJ!acakhr diye bir madde yoktur. Bina • 
enaleyh meselenin hususi bir celseye te
cil ederek ilk istiklal devrinde kanunu e· 
sasiye muhalefet etmiyelirn. Divam riya
set intihabmda bize diktatorliiklerini tar· 
hedenler reisicumhur intihabmda da ayni 
suretle hareket etmek istiyorlar» demi§ • 
tir. 

Cemil Miirdem buna cevab vererek: 
Miiniriilacelaninin kiitlei vataniye pren • 
siplerine istinaden meb'us oldugunu, 
§imdi bu prensipler haricine <;Jkhgmi gor
mekle muteessif bulundugunu sC>ylemi§, 
nihayet eheriyetle reisicumhur intihab1 
yapilmasma karar verilmi§tir. 

F arisii.lhurinin nutku 
Meclis riyasetine se~ilen F arisiilhuri 

de soyledigi nutukta ezciirnle §Qyle de
mi§tir: 

;lanh Tiirk bayragmm w hemen ekilme 

.lemek olan Hatay 'w~ayr~gmm e ~ntak· 
merasimi devam ett1g1 muddet~ 

1 
rtl • -t~Oiii 

I C h · OnyJ JJJA 
yah gene er urn unyet H mat§lnl 

Hatay Erginlik Kurumunun Mersin 
~ubesi de aftldt 

Mersin 27 (A.A.) - Buradaki Ha
tayhlar diin ak§am Halkevinde toplana
rak Hatay Erginlik Kurumunun Mersin 
§Ubesini te§kil etmi§ler ve idare heyetini 
sec;mi~lerdir. Bundan sonra kafile halin· 
de Kurum me ·kezine gidilerek hararetli 
nutuklar soylenmi~ Ve Kurumun a<;th§ ti:i
reni yap1larak binaya Hatay bayragi ~e
kilmi§tir. 

«- ,Surast g1ptaya §ayandir ki, bu 
mecliste parti kavgas1 yoktur, biitiin aza
lar miitesaniddir. Her biriniz ayni gaye, 
yani kiitlei vataniye prensipleri iizerine 
intihaba giri§tiniz ve millet size itimad1 -
m verdi. Binaenaleyh bu meclis faydas1z 
muhalefet ve miinaka~alardan azadedir. 
Zaten bizim gibi ilk hayat devresinde 
bulunan mernleketlerde hal boyledir, en 
miiterakki devletler bile i<;timai inkilab1 
yapmak ic;in parlamentolanm boyle inti· 
hab etrni lerdir. L>niimiizde ltalya, AI • 
manya, usya ve Tiirkiye en biiyiik mi
saldir.» 

b · · . 1 ataY nm estesmm aym o an . 
soylemege devam etmi~lerdlr-

c . · · ·11 11utku ermyet retllnt nra ce· 
.. den so 

Bayrak ~ekme meras1mm k d valarm· 
miyetin reisi lhsan soz alara t~uata ve 
da kendilerine hizmet eden ma §U nut· 
gelenlere te~ekkiir ettikten sonra 

ku soylemi~tir: 
c- saym Hataylllar, a bir dev· 
istikliU Sa V9./ilndan sonra k_ocbir tdareye 

letin taahhild senedlle hUSUS\akYIL ve Is
tab! tutulmasi 1~z1m gelen p..n mamen ay
kenderun havallsi taahiidlere ta tturtulu~ 
km bir !dare altma konulmU§ ve ba§ka bir 
giiniinii beklemekte bulunmullltenpan veri!· 
milletin lstlklal pazarllgma ]tur 
mek istenllml~t!r. .. Iii sadente • 

Eski tarihlerdenberi her tur emlli otan 
lerln ezlci tayzlklerin: boyun eg~l:>i hakla· 
Hatay Tilrkleri istlklal aianiar bi1lrler. BU· 
nm almagJ onlardan daha_.!Yi e tazyika; 
giine kadar her tilrlii zutum :]arJ hakla· 
siikut ve metanetle kar~J du.r~i geimekte· 
rma olan emniyetlerinden 1le 
dir. .. .. .. k miiie~!nin 

Hatay Tiirtkleri buy~k :r~erdir. Turk· 
kamm. ate1)1n1 t~1yan oz T~r. ya~amd:I. 
ler dogdugu giindenbe~L hakJnttapu1mJ~tJr. 
all§lrnl§. hiikmetml!i, lstJklal.lne L sava§l c,n 
Bu sozlerlme Anadolu rst!lda 
biiyiik ~ahlddir. . taiiJyan blr 

Damarlarmda bOyle b1r kan a§1yamJ· 
milletin kendi topraklarmda es.l;,e: miJlet
yacagmi herkesle beraber dl& 
ler de pekal~ bilirler. asaydl halt· 

Eger bu iimid ve kanaat olm Idigini bil· 
trmJZI ne suretle almak I~zJm ge iskende· 
mez degildlk. 1921 de AntakYIL ~~buriyetinl 
runa hu.su.sl blr idare vermek ~anaatl teb
hl.sseden devlet!n 1936 da b_;.t lbi son su· 
d!l etme!te hakk1 olar~u~~c~gJ l isbat eden 
rlye lntlhabmda siyasJ ru§du~ ab yapmaga 
Hatay Tiirklerini de zorla ,.,.r 
hi~ bir klmsenin hakkl yokt~~·rk oJan Ha· 

Diin ve bugiin ve daima u zamanda 
. I yakm I tay iilkesi; YJimaz aZJm e gmda as a 

mutlak bir hiirriyete ~avu~~~~ar (Ha~ay 
§iiphemiz yoktur. 0 gu~e da ulu Tur
Erglnlik Cemiyeti) Ism~ alt~opJanJYOr ve 
kiyenin bu giizel §ehrmde bayrak ya
Hatay bayragm1 c;ekiyoru~ .. B~u hiirrlyete 
km hiirriyetimizin timsalldlr. ergec; gavu
her ne pahasma olursa olson 
§aCagJZ, tatiirk. Scn!n 

Tiirke her var!Jgl .v~.ren ~ltlere kuvvet
adm, senin golgen biitun .T~ senden a.an 
ur. imam senden, enerJIY1 .. kranla a.nar
Hatay!Jlar sen! minnet ve iiU 

Jar., k uthu 
Muallim AhmeJ .. t•al 111 ~kib Ha· 
Ba§kaqdan sonra soz alan J tek bir 

tay1 istiklale gotiirm~~ . yolun ba un i~in 
viicud gibi yiiriinecegm1 ve .. unkJb fel

and i<;ildigini soyledi. On~ ;~~eAntak -
sefe muallimi ve gaze.t~mJz ~ J d F aik 
ya T arihinin muharnn A me nutku 
Tiirkmen ~ok muhim olan §U 

iradetti: 
c- sa.ym arkada.,Iar! Ilk tradesln
Altm sa~li Tiirk AtasmJn c;e alan biz 

den h1z, yuce dehasmdan ilha:n ve ~a§Jr· 
Hatay!Jlar korkma.dan, YJimad dan kO -
rna.dan bllyiik davamJZJn arkasm 
~uyoruz. zm sembolii· 

Ve l~?te bugiin yiice davamJ ac;1yoruz. 
nii, §anlJ ve kanJI bayr_agJmk~ZI kJIIJl!Zil!k, 
Hatay ba agmm kalblnde 1 

Turk ve Hatay bayraklart yanyana 
i~te arkada§lar, bugiin cihan efkft.n U• 

mumiyes!ne kar§l a<;tJgrmJz bu Hatay bay. 
ragmm ba~ka bir manas1 da 1Ha~aym l.~ylk1 Tiirk bayragJ olmasldir. Yan 1111 ve su1m 
t 1m1yan Tiirk bayragi olmasJdll'. Bu se
:e~den bu bayragi bugiin siinni. §ii biitiin 
H tay Tiirkleri elele vererek a~tyoruz. Vc 
h a birlikte yosunlanrr,1~ mezheb ihtiHl.fh 

ep bJrakarak Kamrtlizm mezheblni kabul r1m 
ediyoruz. . 

Esasen bugiiniin i~timalyat !lml milh· 
tl kokiini.i dlnlerde ve mezheblerde de

~~ ~n•anevl ve mii§terek temaytillerde bul· 
g ' or mu? i11te asrrlardanberl mezheb 1h· 
~~~~ yiiziinden siinnllerle kayn9.1iam1) an 

atay 9meri bugiin nl~ln mezheb farkmJ 
~utarak siinnilerle blrllk oldular, billyor 
musunuz? 

iinkii on! ann damar~armda din .. t:ma • 
uY· den daha derln lstlklal temayulu var

Y u~iirkiin ezeli temayiilii olan lstlklftl ba
dir. bugiin nas1l parlak bir tecellLslnl da· 
kinJZ .. terdi! i§tc asirlardanberi blrblr!lg 
ha gosamiyan Hatayli ~ii ve siinnl. Tiirkler 
kayna~ 
istiklallerl mevzuu bahso!Tu_ncka .. bakm

1
1
1
z ~a-

birblrile kayna~tJ!ar. ur un eze LS • 
~:~al temayiilU, din kuvvetinden, mezheb 
htilii.fmdan daha ag1r bastJ. 1 K 1 yJldJzli ve kanJI ve ~anli iancagm 

!Zl .. !Ilk t d elele veren ve §!!Ilk, sunn am. 
altm a biz yekpare Hatay Tiirkleri tek bir 
~~:~~ gibi Hatay davasml miidafaa edece· 

~!z. tat"rkiin biiyiik dehasmdan aldil;Jmll 
A 1 u yilriidiigiimiiz i<;ln elbette ve el -!lh:: ~ilyilk hedeflmize vftstl olacagtz.:. 

be Muallim Ahmed Faikm .. n~t~u h~~~-
1 d inlenmi§ «Evet, sunmhk ~uhk 

can a • . I 
k . Tiirkliik ve Kamahzm var !» ses e

yo ' 
rile kar§J!anmJ§Iir. 

F evzi Kurtarel de soyledigi nutukta 

ezciimle dedi ki : 
_ Kuk asJrltk Tiirk yur>du eslr kala· 

« H r Hatayll bir Anteb kahramam ka
mazf egat ve kahramanllkla istiklii.line u
dar er~er pen~eyi k1rmaga, lstiklal 1c;ln 
zanan 

1 olmege hazJrdir.. ., . k 
Hatayh genclerden Ed.om «bayra » 

h kk da yazd1g1 §iirden sonra Antak • 
a m · · N'l d H t vanm eski Belediye reJSJ J 13 T" aklay· 

~d A blann ve F ransJZ!ann ur ere a ra . 
t w zuliimleri i§aret etmJ§ ve gazete· 

y~p.JgJb •makalesindcn aldJgJ birka~ sa· 
mJZln a, k H T" k 
tula sozlerine son verer~.. I a~ay k ur : 
lerinin behemehal ~u zu um er etd vur 
tanlacagma herkesm Jmam o ugunu 

soylemi~tir. 
Abideye konulan felenk . 

B d Sonra cemiyet idare heyett, 
un an . 'II 

b . k Hatayhlarla birhkte otomob1 ere 
!T<;O . . k d I • 

b
. . I v• cemJyetm apJSJn a top a 
mmJ§ er .. k h" 

.. I rce Hatayhnm co§ un teza U· 
nan yuz e . . 1 k 

Slnda T aksime gJiml .er ve 1r • 
rat! ara I 
m!Zl • beyaz c;!c;eklerden haz1r anml§ o -
ian c;elengi abJdeye koymu§lardJr. 

*** 
«Fransa; Anadolu ve Trakya Jere· 

cesinde Tii.rk alan Sancagt 
iade etmelidirh> 

lskenclerun meb'uslart da muahe
cleyi tasvib etmifler! 

;lam 27 (A.A.) -Havas ajansJ bil
diriyor: 

fskenderun saylavlan da dahil oldugu 
halde, parlarnento, Frans1z • Suriye mu
ahedesini tam bir ekseriyetle tasvib et • 
mi~tir. . 

Muzakereler esnasmda bir tek hatib 
Sancaih mevzuu bahsederek, bu mmta • 
kay1 Suriyeye baghyan sikJ rab1talan te· 
yid etmi~tir. 

Cumhuriyet - Havas'In bahsettigi 
!,skenderun saylavlan, hatirlarda oldugu 
uzere, Sancak halkmm se~ime i§tirak et· 
memesine ragmen F rans1z idaresi mernur· 
ian ve askerlerile Frans1z tesirinde bu • 
lunan pek ehemmiyetsiz bir ekalliyet ta
rafmdan intihab edilen F ransamn adam
landJr. Bittabi Tiirk Sancakla hic;bir a • 
lakalan olmadJgi gibi hukukl ve kanuni 
olarak Sancagt temsil etmelerine imkan 
tasavvur edilemez. 

Pariste inti§ar eden La Tribune des 
Nations gazetesi, Tiirkiyeye clair bir ya• 
ZIS!nda, Lozan muahedesindenberi mem· 
leketimizin ge<;irdigj inkilablardan bah -
sederek, F ransamn Tiirkiyede vaktile 
mazhar bulundugu bir~ok imtiyazlann, 
Osrnanh fmparatorlugile birlikte yJkii1p 
gittigini. F ransamn, bu vaziyeti esefle 
kar~JladJgini, biitiin biiyiik devletlerin 
Tiirkiye ile hiisnii miinasebet idame et • 
menin ehemmiyetini kavrad1klan ic;in ya· 
Va§ yava§ F ransamn yeriru tutmaga ba§-

ladiklanm s<iyliyerek, Fransanm da Gandi gene sahnede 
Tiirklerle iyi rniinasebetler tesis etmeleri F · 27 ( a1zpur A.A.) - Hind milli 
li.izumunu kayid ve makaleye §Oyle de - kongresine, Candi de dahil oldugu hal • 
vam etmektedir: de, 60 bin ki§i i§tirak etmi§tir. 

«Tiirkiyede, yeniden §erefli bir mevki Ba~kan Avaharlalnehru ba§kanhk 
edinmek miinhaman F ransanm elinde • nutkunda, kongrenin ana siyasasmm ye· 
dir. Kamalistler, kendi i•lerine yabancl· · H' d' k • m m Jstan anunu esasisile rni.icadele 
!ann miidahalesini kat'iyyen kabul etmi • d k b 'I b e ere unu 1 ga ve ir muessisler mecli-
yorlar. F akat, Tiirkiye arazisinin bir si sec;mek oldugunu bildirmi§tir. 
mustemleke degil, kelimenin hakikl rna· Londrada miithi!l. bir sis 
nasile, i<;inde yeni bir milletin yeti§mege Lo :~: 

ndra 27 (A.A.) - Londramn §imal 
ba§ladJgi bir yurd oldugunu ak1bet anh • varo§lanm kaplami§ olan sis miinaka -
yabilenlerc ellerini uzatmaktan geri dur· lah tamamile durdurmu§tur.' Bu varo§
muyorlar. Kamil.list Turkiye, Fransa ile lann miinakalil.tuJ tcmin etmekte olan 
s1k1 surette te§riki mesai edebilir ve bu otobiis servisleri durmu§tur. Piyadeler 
ittihad, diinya s ~hu i<;in kuvvetli bir a· mr>§alelerle veya elektrik lambalarile 
mil olabilir. Filhakika, Tiirkiye ile Fran· yollarm1 ten vir ederek gitmektedirler. 
sa, sulhun tanzimi hususunda ayni pren· Riiyet sahas1, baz1 yerlerde dort met
siplere, ayni ideale sahibdirler. Arala • roya kadar inmi§tir. Susses kontlugu 
rmdaki miinasebat c;ok dostanedir ve bu dahilinde kain Ditrhing'de sis <;:ok kesif
miinasebatm tamamen samiml bir mahi· tir. Buramn Noel taL ini gc<;:irmek iize-

1 re Londra'ya gelmi§ olan ahalisi yer -
yet a masJ ic;in, bize biiyuk bir haksJz w lerine donernemektedirler. 
hg1 tarnir etmekten ibaret bir i§ kahyor. --~~~~-~~--=.....,.==~ 
Eski nufuzumuzun, Sancaktaki Tiirk a· - ·· -
hali iizerindeki eski hakimiyetimizin son siinii temin edecektir.» 
ni§anesini de terketmek cesaretini gaster· Musul meselesi 
meliyiz. Fransa, l'iirkiyeye, Anadolu ve · Makalenin muharriri, bundan sonra, 
Trakya derecesinde Tiirk topragJ olan Montreux mukavelesinin imzasm1 mute • 
iskenderunu ve Antakyayi iade etmeli · abb Turkiye ile lngiltere arasmda tees· 
dir. F ransa ile Tiirkiye arasmda bu bir siis eden dostane miinasebetleri mevzuu 
<<Alsace · Lorraine» meselesi olamaz. is· bahsederek diyor ki: 
kenderun ve Antakya SancagJ meselesi «Belki de yakm bir atide Musul me
kolayca halledilebilir. Esasen, Tiirkiye, selesi mevzuu bahsolacaktlr ve Turk • 
iskenderun limamm zenginle~tiren Fran· ingiliz miinasebatmt bulandirmasJ ihti • 
sadan, menafiinin korunmasi hususunu mali bulunan bu son nokta Jahi kat'i su
esirgemiyecektir. Hatta, bu i§in muns1fa· rette halledil cek olursa, bu iki millet a
ne halli, F ransa ile Tiirkiye arasmda son rasmda sag lam bir dostlugun teessiisiine 

derece feyizli ticari miinasebahn teessii· hic;bir mani kalmJyacakLir.» 
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Madrid §ehrinde ktthk 
ba§ gOsterdi 

Alman filosu zaptedilen gemiyi kurtarmak i~in 

Bilbao'ya hareket etti. ingiltere ve Fransa 
Almanyaya hirer nota verdiler 
[Ba~taraft 1 fncf sahtfede) 

olanlann seferber edilmesini emretmi§tir. 
Bu suretle toplanacak olan efrad miktan 
tam bir s1mf efradma tekabiil edecektir. 

General Franco, cuma gunii hi<; bek
lenilmedigi mada Sierra Cummola cep· 
hesini ziyaret etmi§ ve askerlere bizzal 
§ekerlemeler dagJtmi§tlr. 

Mek1ika'ldar Burgo• hiikumetinin 
miimessilini hudud harici ettiler 

Meksiko 27 (A.A.) - Hiikumet, 
Burgos hiikumet komitesi miirnessili M. 
Ramon de Pujadas'1 «zararh ecnebi» 
diye hudud harici etmi§tir. M. Pujadas, 
!spanya sefareti miiste§an idi ve fspanya 
dahili harbi ba§lar ba§lamaz istifa et • 
mi§ti. 

Bir F rans1:z. ga:z.etesi 
Adliyeye verildi 

Paris 27 (A.A.) - Echo de Paris 
gazetesi tarafmdan !spanyaya Fran sa • 
dan tayyare getirilmi§ olduguna clair 
ne§redilmi§ olan haberler dolayJsile 
Seine adliyesi, istintak hakimi M. Com
beau'yu mezkur gazetenin rnes'ul mii • 
diirii M. Pierre Leroy ile sairleri hak • 
kmda tahkikat icrasma memur etmi~tir. 
lhtilalciler bir Frans1z gemisini 

kovalryorlar 
Kazablanka 27 (A.A.) - Fran~JZ 

Kap-de-Palm vapurunun Kazablanka'· 
da alman bir telsiz telgrafmda, vapurun 
saat 18 den sonra Karnero burnunun 3 
mil dogu cenubunda iki !spanyol devri
ye gemisi tarafmdan takib edildig1 ve 
durmasi ic;in i.i~ kere ihtar ate§i ac;J!dtgJ 
bildirilmektedir. 

lngiliz ga:z.etelerinin Almanyayt 
ithamlart 

Londra 27 (A.A.) - !spanyaya AI· 
man gi:iniilliileri yollanmasJ meselesini 
rnevzuu bahseden Sunday Times gazete· 
si diyor ki: 

<<Si:izde goniilliilerin hareketini Alman 
hiikiimeti tanzim etmektedir. Bundan ba§
ka gerek bu goniilluler, gerekse zabitleri 
muntazam Alman ordusundan ahnmakta-

• ._-----....c 

dular. 
F ransa, kudretli Alman ordusunun is· 

panyay1 fethederek Pirenlerde bir taar· 
ruz haz1rlamasma uzun miiddet taham -
miil ederniyebilir. Eger kayan U<;urum • 
daki gidi~i son saatte durdurulmazsa Al
man hiikumetinin varacag1 maksad bu ta
arruzu hazJr!amaktir. 

!ngiltere, F ransa ile s1k1 i~ birligi tesis 
etmek olan vaziyetinde Alman aleyhtan 
hislerin tesirile hareket etmemektedir. in
gilterenin aradJgi, vakit gecikmeden, vu
ku bulacak muhasamay1 bertaraf etmek
tir.» 

Sunday Express gazetesi fspanyol me· 
selesinde Almanyanm fedakarhk edece • 
gi kanaatindedir. Bu gazete diyor ki: 

«Almanlar harbetmiyeceklerdir. Bu
nun sebebi de, Alman ordusunun heniiz 
haz1r olmamasJdir.» 
Alman donanmas1 zaptedilen Al

man gemisini kurtarmak ifin 
hareket etti 

Londra 27 (A.A.) - Palos hadise
sinin aldJg1 §ekil Londrada baz1 endi~e
ler uyandJrmJ§hr. 

Gemiyi kurtarrnak i~in tedbirler alin· 
d1ibm ilan eden Berlin tebligile, Alman 
harb gemilerinin lspanyol sularma hare
keti hadisesi arasmda miinasebet goriil • 
mektedir. 

Buraya gelen malumata gore, fspan -
yaya giden Alman filosu Doy<;land ve 
Admiral .5er mhhlarile Koln kruvazorii 
ve iki torpito filotillasmdan miirekkebdir. 
Bu gemilerin Palos'un iadesini istemek 
i<;in Bilbao'ya gidecekleri tahmin olun • 
maktadJr. 

Fran•a ve lngiltere Almanyaya 
birer nota verdi 

Berlin 27 (A.A.) - Fransa el<;isi 
M. F ransois Poncet'le lngiltere el~isi M. 
Eric Philipps bugiin DI§ hleri Bakanh
gma gelerek, ademi miidahale prensipi
nin en kat'i §Ckilde tatbik1 meselesine mu· 
teallik olup esas itibarile birbirinin aym 
olan iki nota tevdi etmi~lerdir. 

-~ 

ingiliz • italyan anla,masJ GUNUN 
..,.S 

BULMACASI 
imza edilmek iizere ... 

[Ba$taratz 1 tnct sahtfedel 
Bidayette her iki tarafm Akdenizde 

miitekabil bir muadelet tesis etmeleri 
fikri ileri stiriilmii§tiir. Fakat Akdeniz
deki lngiliz ve !talyan filolarmm te -
§ekkiilii birbirinden t;ok farkhd1r. !n • 
giliz filosu, italyan filosundan daha 
fazla miktarda z1rhhya malik bulun -
maktad1r. Bunun iizerine bu fikir, he
men terked.ilmi§ ve yerine daha elastiki 
olan statiiko fikri ikame olunmu§tur. 
Bu statiiko esas1, yalmz tonajlarda de
gil, ayni zamanda iisiibahrilerde de tat
bik olunacakbr. Hali haz1rda ingiliz to
najl, Italyan tonajmdan yiiz, yiiz yirmi 
bin ton fazlad1r. 

Hali haz1rda yap1lmakta olan i~lere 
!ngilizler Hayfada, italyan'lar da on ik. 
adada devam edeceklerdir. 

1tilatnarne, bu tasrihatm ~ereflerini 
bilen insanlar arasmda prensip itiba -
rile giri§ilmi~ bir taahhiid k1ymetini 
haiz oldugunu zikretmemektedir. iti -
lafnamenin bilhassa psikolojik ehem -
miyeti vard1r. Zira gct;en sene dogmu~ 
olan ihtilafa nihayet verecek ve esasen 
salaha yiiztutmu~ olan vaziyetteki ger
ginligi biisbiitiin izale edeccktir. 

Muvakkat itilafname, hi<;:bir devlet a
leyhine miiteveccih degildir. Her iki ta
raf, miitekabilen kazamlml§ vaziyetleri 
tammakta ve sulhun muhafazasm1 te -
mini taahhiid eylemekted.ir. 

lngiltere i<;:in Hindistan ve !talya i<;:in 
§arki Afrika yolu miitekabilen zirnan 
altma ahnml§tlr. 

Londra 27 (A.A.) - Observer gazete-
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Soldan sa~a: 
1 - Blr cins <;orek. 2 - Arabca cacelech, 

nota, kolun ucu. 3 • SJcak memleketlerde 
yeti§en bir yemi§. elektr!k motoriinti 1~Ie· 
ten kuvvet. 4 - Qok degll, c;orba onunla 1~1-
l!r. 5 - Karga~aiik, blr sual edatl. 6 - Ak 
tisttinde karay1 SC!(mek, Arab alfabe.slnde 
blr har11n okunu~u. 7 - Arabca giine§ln 
dogmas1, ekserlya ramazanda pl~lrllen yas. 
SI hamur. 8 - Su vermek. 9 • Ev!n iistilnil 
orten kJsJm, arka sokak. 10 • Tarla.daki 
bugday mahsulii, gobek. 

Yukartdan a$altJya: 
1 - Vapur odacm, dah!n!n Iasaltllm~I. 

2 - Pahali de~ll. i§ltme vas1tas1. 3 • iran 
d!linde giin, mektubun iistiine yapi§tll'llan 
§ey, flillere gclen bir sua! edatJ. 4 • Koyu 
kirmJZI renk, biiyiik Jftgat. 5 • inek yavrusu. 
ak1l, 6 - Alaka, fran.stzca «gob. 7 - Yan -
m1~ ycr, hlrlstlyanlarm en biiyiik din re!.. 
si. 8 • Blr renk, ev yapan. g • Blr emir, ses
lenme. 10 • Telefonda 1lk siiylenen 80z, 
gayret. 
Evvelki bulmacanrn halledilmif fekli 

sinin diplomasi muhabiri, ingiliz - ital- :! ll 4 ~ n 1 ~ ' to 

yan itilafmm yJlba§mdan evvel ne§re- 'I Kill z r II L I AfY •fB I u 
dilmesine ihtimal vermemektedir. <;tin- ~ AI S IU 1 R 1•/ z 1 A L 1 1 IM 
kii muvakkat itilafname metni heniiz ' I 
hamlanml§ degildir. 3 L l•tHI AIT I AIYI•I Z 1•1 
ltalyankuvvetleriBalearadalarmt 4 AIBIUIKI•IKIIIZIAIK 

terkediyor !i BIAIRI•IHI•IKIAIRil 
Roma 27 (A.A.)- Haber verildigine fJ AILI•IDIAIR/•IRI•IF 

gore, Londra komitesinin faaliyetine en- 1 L IOI Kl UJMI8IKI AIYI A 
gel olan noktalarm bcrtaraf edilmesi ve , 
bilhassa goniillii1er meselesinin tetkiki I! I I 1•1 A I MIA IN 1•1 R I A I Y 
i<;:in Roma hiiktlrneti nezdinde iki tarafh 9 K I U I R I A I K 1•1 F 1•1 R IE I 
vc ayni §ekilde te§cbbiislerde bulunul - IO •I S 101 N 1•1 B I A ILIA IT 
ffiU§tUr , ~~======:;:::::~~=:7=~ 

.. o~ gii~ evvel Kont Rassi'nin Burgos I r r.agrtlar konreranslar kongreler 
hukumetJ kontrolu altmda bulunan Ba-1 \ 'J ' 1 

lear'daki Majorque adasmdan ahalinin t timaa davet 
tezahiiratJ arasmda aynldJgl soylenmek- ~ 
taedir , Beyoglu Halkevinden: 

1 _ 2/11937 cumartesl giinii ak~amt saat 
Roma, Berlin ve Lizbon hiikfunetleri . 20 ,30 da Ev!mlzin gosterit salonlarmda blr 

nin cevab vermeden evvel birbirlerile toplantJ yapilacaktJI. 
anla§malan muhtemeldir. G~en agus - 2 _ Kemallzmln devlet sLstemlne datr 
tosta Fransa ademi mildahale projesini avuknt Mustafa Tunah tarafmdan bir kon· 
verdigi zaman ltalyanm bilhassa goniillii 

ferans verilecektir. 
ve iane meseleleri bak1mmdan itiraz et· 3 _ Evimizln gO.sterlt 1/Ubesl tarafmd~ 
mi~ oldugu hatlrlardadJr. Bugiinkii te · (Tirttllar> admdakl komedi oynanacakt~~ 
§ebbiisiin ilk Italyan tezine uygun oldu- 4 _ Bu toplant1 arzu eden yurddM18.ll 
gu soylenmektedir. a~tktlr. 
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Tiirkiyede bir tek ve hakiki 
0 
K 
s 
u 
R 
u 
K 

·KURUKAH 
MEHMED.EF. M H 

Ci 
UMLA~~ 

tlksiiriik, Nezle, Bogaz ve Gogiis 
hastaltklarile sesi klSilanlara fi

fai tesirleri ~oktur. 30 kuruf. 
Hasan deposu: Istanbul, Ankara, 

Beyoglu, Be,iktaf, Eski,ehir. 

Muzad1 taaffiin ve deriyi 

takviye hassalarma malikiyeti 

Krem Pertevin bugiinkii §iih

ret ve §iimuliiniin bariz deli

lidir. 

istanbul be§inci icra memurlugun -
dan: 

Mahcuz olup paraya fYevrilmesine ka
rar verilen ev e§yast 6/1/937 tarihine 
tesadiif eden fYat§amba giinii saat 12 den 
13 e kadar birinci afYik arthrma sure -
tile Pendikte Gazipa§a caddesi 28 nu • 
marah evde paraya fYCvrileceginden ta
lib olanlarm mahallinde hazu buluna
cak memuruna miiracaatleri ilan olu· 
nur. 

FARUKi'nin 

CiCi SURMESi 
Avrupa rimellerinden iistiindiir. 

Yakmaz! 
Dokiilmez!! 

Leke yapmazl!! 
Her yerde araym1z 

Iktisat Vekaleti i~ Ticaret Umum Miidiirliigiinden : 
30 ikincite§rin 1330 tarihli kanun hiikiimleri dairesinde i§ yapmaga izinli 

bulunan ecnebi §irketlerden (Er Frans Air France) Anonim §irketi bu dcfa 

miiracaatle §irketin Tiirkiyedeki faaliyrtine nihayet verildigini bildirmi§tir. 

Bu §irketle alakas1 olanlarm istanbulda Ye§ilkiiy UfYak istasyonunda kain §ir

ket merkezine ve icabmda ikbsad Vekaletine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

POKER 
Ttra~ bt~agx yerine ba~ka bir b1~ak 

verirlerse aldanmaym1z. 

lsrarlafOKER PLAY 
bra~ bt~aklanDI isteyiniz. 

Eksiltme ilan1 A~tk 

Belediye Sular idaresinden: 
ldaremizin bir ytlhk matbu evrak ve defterleri a~Jk eksiltmiye ko -

nulmu,tur. 
1 - Bu if i~in tanzim edilen ,artname Levaztm Servisinden pa • 

ras1z olarak verilir ve ornekler gosterilir. 
2 - A~tk eksiltme 6 ikincikanun 937 ~arfamba giinii saat 15 te 

Taksimdeki idare binasmda yapilacakbr. 
3-Taliblerin muayyen giin ve saatte fartname mucibince tdarede 

miite~ekkil Komisyona miiracaatleri. (3787) 

Devlet Demiryollarr ve limanlarr i$1etme U. idaresi ilinld 
Muhammen bedeli 16660 lira 81 kuru' olan 617,264 metre mikab1 

~am tomruk ve azman 6/1/1937 ~arfamba giinii saat 15,30 da ka
pah zarf usulile Ankarada ldare binasmda satm almacaktu. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1249,56 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 G. ve 
3297 No.h niishasmda intisar etmis olan talimatname dairesinde a-. . 
hnmtf vesika ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri laztmdtr. 

~artnameler parastz olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpafada Teselliim ve Sevk ~efliginden, Eski,ehir ve lzmirde 1dare 
magazalarmdan dagtblmaktadtr. (3666) 

~ 

Muhammen bedelleri 1933 lira 72 kuruf olan 450 aded ebonit ku
tu ile 3000 aded ebonit yan, on ve arka par~alar1 31/XII/936 per • 
~embe giinii saat 10 da Haydarpafada Birinci t,letme Komisyonu 
taraftndan a~1k eksiltme ile satin ahnacakhr. 

lsteklilerin 145 lira OS kurus muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettigi vesikalart ve kanun~n dordiincii maddesi mucibince ite 
girmege manii kanuni bulunmadtgma dair beyanname vermeleri 
laz1mdtr. 

Bu ife aid ljartname Haydarpafada Birinci t,letme Komisyonu ta-
rafmdan paras1z olarak verilmektedir. (3601) 

Belediyesinden: Corlu 
j 

1- Nafta Vekaleti tarafmdan tasdik edilen proje mucibince 
Corlu Belediyesince yaptmlacak olan 3600 lira bedeli ke,ifli havuz
lar menbat kaptaj ameliyah on bef giin miiddetle miinakasaya ko
nulmu,tur. 

2 - Talib olanlar bugiine kadar bu gibi itleri yapbklarma dair 
vesika ibraz edeceklerdir. Bu vesikadan batka eksiltme kanununda 
miiserrah vesaiki hamil olarak 4/1/937 pazartesi giinii Belediye En
ciimenine miiracaat etmelidirler. 

vard1r. 

ROMAT

.ZMA p•MANOL1le derhal ge~er. U~iimek· 
ten, bel, diz ve arkaya I I giren agrdatl hemen keser 

Galatasaray Lisesi Direktorliigiinden: 1 

Beher tanesinin 
Aded Cinsi tahmin bedeli Tutar1 ilk teminab 

Kr. s. Lira Lira Kr. 
2000 Portakal 100 liik 1 70 34 2 55 

22000 » 80 lik 3 660 49 50 
3000 » 64 liik 5 150 11 25 

844 63 30 
Galatasaray Lisesinin yukartda tahmin bedelleri ve ilk teminatt 

yaz1h portakal ihtiyacmm 23/12/936 giiniinde yaptlan a~1k eksiltme
sine istekli ~Jkmadtgmdan 4/1/937 pazartesi giinii saat 15 te istan -
bul Liseler Muhasebeciliginde toplanan Komisyonda ihalesi yap1 • 
lacakbr. 

Bu i'e gireceklerin Ticaret Odasmm yeni y1l vesikas1 ve teminat 
makbuzlarile belli gun ve saatte Komisyona gelmeleri. (3774) 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
Hususi idareye aid Agamemnon thcalarmda yeniden yaptlacak as

ri ve fenni bina ve tesisabn lzmir Baymdtrhk Direktorliigiinde mev -
cud fartname ve krokide gosterildigi iizere projenin tanzimi miinaka
saya konulmuflur. 

istekliler krokisi ve fartnameye gore tanzim edecekleri plan ve pro
jeyi 4/1/1937 pazartesi giinii lzmir Baymdtrhk Direktorliigiine tes - · 
lim edecektir. istenilen ferait dairesinde tanzim olunacak projeler -
den Baymduhk Direktorliigiince intihab kdmacak ve Baymduhk 
Bakanhgmca da tasdik ve kabul edilecek proje sahibine (500) lira 
miikafat verilecektir. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir-Ankara-lstanbul Baymdtr • 
hk Direktorluklerine batvurmalart. «1517» (369 

SIHHATINIZI 

KORUYUNUZ 

KANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en ho~ 

meyva usarelerile hazulanmi§ • 

hr. HazmJ kolayla§hnr. ink1 • 

baz1 izale eder. Kam temizliyerek 

viicude tazelik ve canhhk bah§e

der. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Bevoglu - istanbul 

Dr. A. KATJEL 
( A. K U T i E L) 

Karakov. Topcular caddesi No. 33 

MONTRO 
Lokanta ve Cay salonu 

Beyoglunun en kibar yeri 
Hergiin saat 17 den itibaren · 

MOZtK ve DANS 
Y11ba,1nda REVEYYON 

ipek sinemas1 kar,lslnda 

A H E N K ve M A N D 0 L 1 N 
..... -~ !! ~ 

~ E E .. - . - - -- - -• :se-

Mug Ia Vilayetinden: 
1 - 8/12/936 giinii pazarhkla ihale edilmek iizere ilan edilen 

13348 lira 33 kuruf ke,if bedelli Ula yabh ilk okuluna istekli ~tkma
dlgmdan tekrar kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuflur. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruflur. 
3 - Eksiltme 7/1/937 per,embe giinii saat on be,te Daimi En • 

ciimende kapah zarf usulile yaptlacakbr. 
4 - lstekliler, eksiltme, fenni ve Baymdtrhk i,leri genel farl .. 

namelerini ve buna miiteferri diger evrakt Mugla Nafla Miidiirlii • 
giinden gorebilirler. 

5 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin Nafta Vekaletinden ahnmtf 
ehliyet vesikas1 gostermeleri ve Ticaret Odasma kayidli bulunma • 
lar1 laz1mdu. 

6 - Teklif mektublart 2490 sayth kanunun tarifab dairesinde 
haztrlanarak yukartda yazth ihaleden bir saat once makbuz muka .. 
bilinde Mugla ilbayhgma vereceklerdir. J 

Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede ya " 
zth saate kadar gelmif olmas1, dtf zarfm miihiir mumile iyice kapa
blmasllazimdtr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3635) 

Kinunuevvel Pertembe aktam• 31 

PARK OTELiNDE . . 

YILBASI REVEYONU . 
· Yemek - Tezyinat - Koliyon - SUrprizler 

, . . 
I 

I ... ,. , I 

u ajta 8i~LE.BiLM£ iCiN 
,~iMDi'D'EN BI'Rii<Ti'R 

~ ~ ~-- !_ - - --- - -- -- -: ==~:":.: 
s ; ::. r~ :: =~ = : ------· . .... - .. . -

~ = ~= ~--=-: =- -
~- i3 ;: 

~~ = ~ ~ ; : ~- - = :: • -r• ,.._. -3 - Bu ise aid sartname ve proje Corlu Belediyesinden her za -
hL man i~in 3 li~a muk~bilinde almabilir. (3778) 

Alakadarlarm seve seve kullandtklari 
bu c;algiiarla diger ihtiyaclanmz ifYin 
katalog isteyiniz. Eski§ehir: Ahenk ~~

karan S. Suad 

L ., 



Gripten korununuz! 1 
MUhim hastahklar Grlple 

bafllar. f;linkU : 

~ Pastil Antiseptik Kanzuk 
Teneffiis yolu ile g~en hastaltklardan 
korur. Grib, nczle ve oksiiriigii onler. 
Teneffiisti kolayla~tmr ve temizler. 

KANZUK PAS TILLER! yolculukta, 
kalabahk ve tozlu muhitlerde k1~m ka· 
pall yerlerde bulunmaktan miitevellid 
bula~1k hastallklarm oniine ge~er. Ses 
k1s1khklarmda vc bogaz hastahklar1nda 
pek faydah ve kati tesirlidir. Her ecza
nede bulunur. 
DEPOSU: tNGiLtZ KANZUK ECZA

NESt. BEYOGLU • iSTANBUL. 

TUrk Anonim 
Elektrik $irketi 

Miihim ilin 
. • 1936 senesine aid « Y efil» renkte ve 

Elektrik ~irketi, memutiDtllnrmm 1 ikincikanun 1937 den itibaren 
'l k'ld h'' · etkar a b k miistab fe 1 e uVIY . . . rnuteber olrnak iizere «Pem e» ren -

iptal edilerek 1937 senes1 1~;n I tebdil edilecegini rnuhterem miif • 
te ve «Mi.istatil» ,kilde kart ar a 

terilerine bildirir. · f nda sirketin unvam yani «TURK 
Mezkur kartlarm haf tlaRrK~TI» 've igri olarak 1937 ibaresi ya

ANONIM ELEKTRIK ~ 
z1hd1r. k rtlar usuli.ine gayrimuvaf1k adde -

Bu evsaf1 muhtevi olmiY~? 7hrab olunmahd1r. ~irketi, miifteri
dilerek harnilleri hernen ~0 15t etrnemelerinden tevelliid edebilecek 
lerin ifbu ihbarnameye rlar ti timdiden reddeyler. 

T~;~;;t;r "'Ei~ktr!kiye_ TUrk 
Anonim ~!r~et• 

Miihim 1lan 
.. A nim ~irketi, memurinin 1936 senesi

Tsisah Elektrikiye Turk ~~. tatil» ,ekilde hiiviyet kartlarmm 1 
ne aid «Pembe» renkte ve « ~~~tal edilerek 1937 senesi i~in mute • 
ikincikanun 1937 den itibarekn 1p e «Miistatil» tekilde kartlarla teb

M . ren te v 
her olmak iizere « av1» .. erilerine arzeder. 
dil edilecegini muhterem mutt d ,irketin unvan1 yani «TESISATl 

Mezkur kartlarm ba• taraf01~~~ ~tRKETI» ve igri olarak 1937 
ELEKTRIKIYE TORK AN 
ibaresi yaztbd1r. k rtlar usuliine gayrimuvaf1k addedi-

Bu evsaf1 muhtevi olnt1!an 'h a b olunmahdtr. ~irket, mUflerilerin 
lerek himilleri hemen poiue 1 ~:rinden tevelliid edebilecek olan ne
isbu ihbamameye riayel etme~·d n reddeyler. 

.ic.t•r i<m her m••uuy~:~ · Gazi ve Elektrik 
Istanbulda .. ati Smaiye Tiirk 

ve Te§ebbus ~· k t• 
A onint ~·r e I n •1 .... M··hi111 • an 

U 'k ve TesebbiisatJ Sinaiye Tiirk Ano-
G . £lektrl ' K''l k M" t Istanbul Hava az1 ve 'ne aid « u » ren te ve « us a -

. • 1936 senest d . 'b . nim ~irketi memurmm 1 ikincikanun 1937 en 1h aren 1p -
til» tekilde hi.iviyet kartla~tntn ber olmak iizere «Turun~» renkte 

• 'rln mute • ~· • ht .. tal edilerek 1937 senest 1,. l tebdil ed1lecegm1 mu erem mut -
ve «Miistatil» tekilde kartlar a 
terilerine arzeder. d irketin unvant yani «1ST ANBUL-

Mezkur kartlarm bat tarafJn R~~ VE TE~EBBOSATI SINAIYE 
DA HAVA GAZt VE ELEKT 1

.w • olarak 1937 ibaresi yaz1hd~r. 
TORK ANONtM ~tRKETf» ve 

1
tgl r; usuliine gayrimuvaf1k addedi -

. 1 yan kar a d c;:,· k .. t 'I . Bu evsaf1 muhteVI o Jtll • 'hb r olunmah 1r . .,..~r et, muf er1 er1n 
lerek hamilleri hemen pohse 1 81 'nden tevelli.id edebilecek olan tmeme erl 
itbu ihbarnameye riayet e . . diden reddeyler. 

. . . h )iyeb flltl ·-_:_:_------------nebceler 1~m er mesu~ 

I. . B I diyesinden: zmrt e e . 'rab irin ahnacak elektrik ehtr tenvt y 

fzmit kag1d fabrikasmdan f 1 t sis 111alzernesi 2490 say1h kanun 
• w da yaz• 1 e · k I t cereyamna muktaz1 a~tagt f sulile ekstltmeye onu muf ur. 

'k k ah zar u .. .. t 15 t B hiikiimlerine tevft an ap . . ashyan cuma gunu saa e e-
1 - ihale; 5 ,ubat 937 tanhtne ~apah zarflarm kanunda gosterilen 

lediye Enciimeninde yap1lacakt1r.b. aat evvel Belediyeye tevdi edil-
k 'h }eden 1f s 

sekilde tanzim edilere I a 
~i' olmaSl laztmdtr. 

1000
» Tiirk liras1 olup muvakkat teminat 

2- Muhammen bedel «1 

«825» lirad1r. . • si • 
3 - Ahnacak malzemenm ~~: iki aded yag banyolu transformotor 
A 250 ,er kilovat amper 1 

-ye teferruah. ve teferruatJ. 
B - Elektrik tevzi tablosu 
C- «2350» metro yer kablosu. ttiir hiicresi i~in )i.izumlu malzeme 

''ksek teve dd . D-Kag1d fabrikast yu . w f rruata aid meva 1 sa1re. 
. I 1 d1ger te e .1• de tartnamede yaz1 1 o an . . den paras1z veri 1r. 
4- Sartname izmit Be!e<h!e~m kl' olanlardan yabanc1 tebaasm-

. . nnege tste t • T" k' d k' 5 - i~bu malzemeYI ve . . senedenben ur tye e mu 1111 
c1btnce on I . 

dan bulunanlarm kanun mu ~ dair vesika ibraz etme er1 met-
'dl' olduguna ) ve Ticaret sicillinde kay1 1 (3767 

rutttur. 

Konya Cumhuriyet 
Miiddeiumumiliginden: 

. may1s nihayetine kadar Konya Ce· 
1/1/937 gi.iniinden 937 sen~i1 'den miinakasa.ya konulmuf ol-

zaevi ekmegi kapah zarf usuh e ~em 31 / 12/936 giini.ine kadar Kon
dugundan taliblerinin 14/12/~31.~. an ulen mi.iracaat etmeleri ilan 
ya Cumhuriyet Mi.iddeiumuml lgme us (3677) 
ohmur. 

CUMHURlYET 

Posta T. T. Levazrm 
Miidiirliigiinden: 

1 - 24 K/m uzunlugunda kurfunlu kablo ve teferruah kapah 
zarfla eksiltmeye konulmu9tur. 

·2- Muhammen bedeli 13200, muvakkat teminah 990 lirad1r. 
3 ~ Eksiltme 7 ikincikanun 937 tarihinde saat 15 te Ankarada Pos

ta T. T. Umum Miidiirli.igi.inde toplanacak Ahm Sahm Komisyonun
da yap1lacakhr. 

4 - Talibler teminatlar1m idaremiz veznesine teslim ve alacak • 
lar1 makbuz veya kanunen muteber teminat mektublanm ve tart -
namede yaz1h belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan kapah 
ve miihiirlii zarflar kanunun tarifah dairesinde mezkur tarihe musa
dif pertembe gi.inii muayyen saatten bir saat evveline kadar Komis· 
yona teslim edilecektir. 
5- Talibler, resmi gazetenin 7/5/936 tarihli ve 3297 say1h niis

hasmda ~1kan talimatnameye gore miiteahhidlik ehliyet vesikasmt 
haiz olacaklard1r. 

6 - ~artnameler Ankarada Posta T. T. Levaz1m MudiirlUgiinden 
lstanbulda Beyoglunda Levaz1m Ayniyat muavinliginden paras1z ve
rilir. «1804» (3059) 

Ziraat V ekaleti 
Sat1nalma Komisyonundan: 

1 - Kapah zarf usulile Silezya arsenik miirekkebahndan 50 ton 
arsenikiyeti rassas Silezya «Arseniate de plomb = Bleiarsenat Si -
lezy a» ve fare oldi.iriilmesinde kullamlmak iizere 100.000 Hora fite- · 
gile 1.000 Hora aleti sahn ahnacakhr. 

2 - Arsenikiyeti Rassasm muhammen bedeli 20.000 lira, Hora fi
teklerinin ti.ifeklerile birlikte muhammen bedeli 24.000 lira, Arseni
kiyeti Raasas i~in ilk temin t 1.500 lira, Hora fitek ve tiifekleri i~in 
birlikte 1.800 lirad1r. 

3 - lhale 18/1/937 de saat 15 te Vekalet binasmda yap1lacakhr. 
4 - Muhammen bedelleri ayr1 ayr1 yaz1lan bu maddelerin ihale· 

leri de ayr1 ayn yap1lacag1ndan taliblerin teklif mektublanm ona 
gore Komisyona vermeleri. 
5- ~artnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Satmalma Komisyo

nundan, lstanbulda Ziraat Miidiirliigiinden paras1z olarak verilir. 
6 - lsteklilerin teklif mektublarmt teminatlarile birlikte muay -

yen giinde 2490 say1h kanunun ikinci ve ii~iincii maddesinde zikre -
dilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat onceye kadar Komia • 

vermeleri. ( 

1 9 3 7 YILBASI 
; 

Hava Kurumu Biiyiik Piyangosa 

BOYOK iKRAMIYESI 
( 5 0 0 . 0 0 0 ) liradtr. 

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 iki aded miikafal vardtr. 

KE$1DE YILBA$1 GECESI Y APILACAKTIR. 

Biletler: (2,5), (5) ve (10) liradll". 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ahntz ... 

Ankara V aliliginden: 
Ke,if bedeli 27150 lira tutan (;ubuk Baraj yolunun mebdeinden 

altmc1 kilometreye kadar klSlm banketlerinin parke tatlarile kap • 
lanmast ifi 4/1/937 pazartesi gi.inii saat 15 te Ankara Naf1a Miidiir• 
liigii Eksiltme Komisyonu odasmda ihalesi yap1lmak iizere kapah 
zarf usulile eksiltmiye konmu,tur. 

Muvakkat teminah 2036 lira 25 kuruttur. 
Eksiltme fartname ve teferri.iah Ankara Naf1a Miidiirli.igiindert 

125 kurut mukabilinde verilecektir. 
lsteklilerin teklif mektublari ve Ticaret Oda11 veaikasl ve muvak

kat teminatlar1 ve Naf1a Vekaletinden ahnm1f miiteahhidlik veai -
kasile birlikte 4/1/937 pazartesi giinii saat 14 te kadar Eksiltme Ko
misyonu Reisligine miirac&atleri laz1md1r. «2055» (3580) 

EMNIVET MANiASI 
SAVESINDE 

Yegine emniyet maniasile miicehhez olan Eversharp 

l;alemi, biitiin miirekkep leke ve bula~malarma nihayet 

vermil$tir. Bu kalem art1k akamar. 

Ostiindeki kapa~• vidalay•mz. Miirekkep otomatik liir 

aurette ltalemin deposunda haps edilm1~ olur 

t.veraharp kalemlerinde, lazla olarak yar edilir u~lan 

ve miirekkebin goriilmesi ve cazip l!'iizellig-i vard1r. 

EVERS HARP 
RER KALEM ICIN AYNI ~EKILDE SIR KUR~UN KALEMI VARDIR 

( .. I. 

.. 

Gozleriumulwfaza tcmcakiyi 

ve temiz ::iya ll<?§redcrr c1ehtrik 

ampulleri ile kabildir. Bmtun 

iqin l,;ijie ispirallt olan Osram 

[!)] cmtpullerini kullammz. Bu 

wretle yiizcle 20 nisbetindeda· 

lw fazla aydmlth temin etmi§ 

olurswzuz. .A vi ""'e l er igi n 

Dakaliimenlik 

ampuller kullantntz. 

ampulleri 15, 25, •10, 6.), 100, 125 
te 150 Deklllrtmcnlil.·tir. 

Mug Ia Vila yetinden: 
1 - 10/12/936 gi.inii pazarhkla ihale edilmek iizere ilan edilen 

13348 lira 33 kuruf ketif bedelli Koycegiz yahh ilk okuluna istekh 
~1kmad1gmdan tekrar kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuttur. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruttur. 
3 - Ekailtme 11/1/937 pazarteai gi.inii saat on alllda Daimi En

ciimende kapab zarf uaulile yap1lacakhr. 
4 - lstekliler, eksiltme, fenni ve Baymd1rhk itleri genel tartna• 

melerini ve buna miiteferri diger evrak1 Mugla Naf1a MiidUrliigun
den gorebilirler. 

5 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin Naf1a Vekaletinden ahnmtt 
ehliyet veaikas1 gostermeleri ve Ticaret Odasma kayidli bulunma • 
lar1 laztmd1r. 
6- Teklif mektublar1 2490 say1h kanunun tarifah daire&inde ha· 

zulanarak yukar1da yazth ihaleden bir saat once makbuz mukabi· 
Iinde Mugla Ubayhgma vereceklerdir. 

Poata ile gonderilecek mektublarm nihayet li~iinci.i maddede ya
lilth aaate kadar gelmit olmas1, d1f zarfm miihiir mumile iyice kapa • 
ttlmaa1 liz1md1r. Postada olacak gedkmeler kabul edilmez. (3634) ......................................... 

inhisarlar Umum Miidiirlii~iinden 

daremizin AEyonkarahis nnda yaphracai1 21735 lira 57 ku 
l"Uf ketif bedelli mudiirlUk binasmm intaati kapah zarfla ekailtmi -
ye konulmu9tur. 

2 - Eksiltme 30/XII/936 tarihine rashyan ~artamba gilnu aaat 
15 te Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat tubesindeki Ahm Komiayo
nunda yaptlacakbr. 

3 - Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuru9tur. 
4 - latekliler ihaleden en az ii!; giin evvel lnhiaarlar lntaat $u • 

besine gelerek bu gibi itleri muvaffakiyetle yapbklarma dair resmi 
vesaik goalerdikten sonra ehliyet veaikast almahd1rlar. 
5- ~artname ve projeler 109 kurut mukabilinde lnhisarlar Le • 

vaztm ve Mubayaat fUbesinden ve Ankara Ba,miidiirliigile Afyon • 
karahiaar Miidiirliigiinden almabilir. 

6 - Miihiirlii teklif mektubunu ve ayr1ca kanuni vesikalan ihtiva 
edecek olan kapah zarflar en g~ ihale gi.inii tam saat 14 e kadar 
yukar1da ad1 ge~en Ahm Komiayonu Reisligine verilmit olmahd1r. 

(3500) 

I istanbul Belediyesi iiB.nlarJ 

Ol,~u sahiplerinin nazar1 
dikkatine 

(j}~i.iler nizamnamesinin 17 inci maddesine gore ellerinde baskiil, 
kantar, terazi, tarb, litre, ol~ek, metre gibi y1lhk muayeneye tabi ol
~i.iler bulunan biitiin ol~ii sahiblerinin en ge~ 31/1/937 gi.ini.i ak,a
mma kadar Eminonii, Fatih, Beyoglu, Kad1koy Ayar Memurluklanna 
miiracaat ederek hertiirlii ol~iilerin cinsi boy veya ~ekeri ve miktarl
m gosterir beyannamelerden ahp kulland1kl r1 ve bulundurduklan 
biitiin ol~iilerini siliksiz ve temiz bir surette mezkur beyannamelere 
miirekkebli kalemle yaz1p 1/1/937 giiniinden en ge~ 31/1/937 ak • 
f&mma kadar mmtakalar1 i~inde bulunduklar1 Ayar Memurluklar1na 
miiracaatle kaydettirmeleri ve miiracaat kag1d1 almalar1 liizumu ve 
almty1tnlar hakkmda kanuni takibat yap1lacag1 ehernmiyetle ilan 
olunur. «B.» (3728) 

Mugla Vilayetinden: 
1 - 10/12/936 giinu pazarhkla ihale edilmek iizere ilan edilen 

13348 lira 33 kuruf ketif bedelli Mfl:rmaris yabh ilk okuluna iatekli 
~1kmad1gmdan tekrar kapah zarf usulile ekailtmiye konulmu9tur. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruttur. 
3 - Eksiltme 11/1/937 paz rtesi giinii aaat on bette Daimi En· 

ciimende kapah zarf usulile yaptlacakbr. 
4 - lstekliler, eksiltme, fenni ve Baymd1rhk ifleri genel tartna

melerini ve buna miiteferri diger evrak1 Mugla Naf1a MUdUrlUiiin • 
den gorebilirler. 

5 - Eksiltmiye girmek iatiyenlerin Naf1a Vekaletinden ahnm1t 
ehliyet vesikaa1 gostermeleri ve Ticaret Odasma kayidli bulunma · 
lar1 laztmd1r. 
6- Teklif mektublar1 2490 say1h kanunun tarifall dairesinde ~a

Z1rlanarak yi.<kar1da yaz1h ihaleden bir saat once makbuz mukab1 • 
Iinde Mugla tlbayhgma vereceklerdir. 

Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet i.i~iincii mad::lede ya : 4 
zth saate kadar l{elmi, olmast, d1 zarfm miihur mu~ile iyice kapa }AI 
tiimas1 laz1mdu. Postada olacak aecikmeler kabul ed1lmez. (3633 
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Allah1n yaratt1g1 tabii ve saf ~ocuk gidalari 

Vitamin - G1da - Kalori · S1hhat -
Kuvvet - Kudret - Ne§' e · Zeka 

Pirinc - Yulaf - Mercimek- Bugday - irmik - Patates - M1s1r - Arpa -

Bezelya- ~vdar- Tiirlii- Badem 

unlari e •• •• oz a sa 
<;ocuklariniZI besleyiniz ve biiyiitiiniiz. 

Hasan Ozlii Unlan nefasetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kal'iyyen bozulmaz. 

-En hofa gidecek Ydba'1 hediyesi 
D OLi 

Di§ Macunudur! 

Biitiin bir omiir devam edecek 
dit htfztssthhast onunla temin 
olunur. Di,Ieri kar gibi beyaz~ 
latir, temizler, di, etlerini kuv • 

vetlendirir ve agzt mikroblar -
dan masun tutar. Giinde iki 
defa ftr!ralamakla bu neticeyi 
aiz de ve kolayca alabilirsiniz. 

Daima Radyolin! 

Cocuklarmtza yediriniz. lstedik
lerini ve sevdiklerini btktirmtya· 
rak deiittire degiftire yediriniz. 
Vitamini ve kalorisi !rok olsa bu 
miikemmel tizlii Unlarla yavru· 
lanmz ne,eli, sthhatli, tombul, 
kanh, canh olurlar. Cabuk bii • 
yiirler. Cabuk dit !r•kartrlar, ke~ 
mikleri kuvvetlenir, ishal olmaz
lar HASAN t>ZLO UNLARILE 
yaptlan mahallebi ve !rorbalarm 
ve tathlarm ve piirelerin ve ye • 
meklerin lezzetine payan olmaz. 
HASAN t>ZLO UNLARI nefa
setini on sene muhafaza eder. 
Daima tazedir. Hi!r kurtlanmaz. 
Taklidlerinden sakmmtz. Ba,ka 
marka verirlerse almaymtz ve 
aldanmaymtz. 

HASAN MARKASINA 
D I K K A T. Biitiin eczaneler 

ve Bakkallarda bulunur. 

HASAN DEPOSU: 
Istanbul, Ankara, Beyoglu, 

Be,iktaf, Eski,ehir. 

KANZUK 
Sa~ eksiri 

COM OGENE 
Sa!rlarm koklerini kuvvetlendi . 

rir. Dokiilmesine milni olur. Ke • 
pekleri izale eder. Ne~viiniimasJDJ 

kolayla§tuarak hayat kabiliyeti • 
ni arttirir. Latif rayihah bir sa~ 
eksiridir. 
iNGILiz KANZUK ECZANES1 

BEYOGLU - iSTANBUL 

Moten*•'P blr:'Enda_m 
.0. ftouoool Ko"olorl (Oalna) vo Ko .. 

ft.•r1erl yDoudu 11km•kiiZift teneaDbl" 
tomht odor. Savlmllllna halal aolmtk· 
llllft vDeutu yumut•t•r VI lnceltlt. 

Flyatlar: Komorlor e llrodan. 
Ko"alar (Oalno) autranlo barobar · 

• 26 Uradan ltlbaron. 

Safl' rerl ralnu• I 

Sahib ve Ba~muharrtrt: Yunaa Nadi 

Umumi ne~yatt idare eden YaZt l~Zeri 

MilcWril: Hikmet Miinil 

Cumh.urtvet matbaast 

Grip, Nevralji, Romatizma, ba, ve dh; agrllar1na birebirdir. 

Fennin bir eaheseridir 

Ankarada Y eni a~1lan 

SAKARYA ECZANESi 
ltlna, sUr'at, flatlarda ltldal, her gece a~1ktJr • 

..... Ulus, KuiUb slnemas1 S1ras1nda Tel. 2Q18 ••••I 
Yiiksek Miihendis Mektebi Artt1rma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Mekteb talebesi i!;in kumafi ve malzemesi ve dikifi dahil olmak 

iizere a!rtk eksiltme ile azami 130 aded palto yaptmlacaktir. 
Muhammen bedeli «2860» ve ilk teminat «214.50» liradtr. 
Eksiltmesi 5/1/937 tarihine tesadiif eden sah giinii saat 14 te ya

pilacaktJr. ~artnamesini gormek istiyenlerin hergiin ve eksiltmiye 
girmek istiyenlerin de muayyen giin ve saatte mekteb dahilindeki 
Artbrma ve Eksiltme Komisyonuna miiracaatleri ilan olunur. (3658) 

s ' in 
Y eni getirtmi~ oldugu 

ELEKTRiKLi 
TRENLERi ~ 

Dl 
gormeden evvel ~ocuklanntza 

YILBA$1 i~iN 
HEDiYE ALMAYINIZ. 

·Yiiksek Ziraat Enstitiisii 
Rektorliigiinden: 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Baytar Fakiiltesinin Anatomi Enstitiisii· 
ne 35 lira maath ikind smtf bir asistan ahnacakbr. lsteklilerin Ana~ 
tomi Enstitiisiine ugramalar• ilan olunur. «2117» (3680) 

YILBA~I i~iN 
lstiklal caddesinde 354 No. lu me§hur ~i~ek magazast 

SABUNCAKiS 
Sizin ve dostlanmzm memnuniyetlerini mucib olacak en miinta · 

bah ve giizel ~i~eklerle .;i~ekli nebatlar takdim edecektir. 


