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Radyolar1n1 dinlemelisiniz. 
$imdiye kadar hi~ bir radyo 
sesin rand1man1n1 bu dere· 
ce sad a katie meydana koy
mam1st1r • • 

~elik lambalar 
Elektrik goz 
Elektrik dimag 

8fhC8 USU• 
siyetleri bunlardtr. 

G E L i P D i N L E Y i N i z. 
0. T. T. A~ $. 
Beyoglu istiklil caddesi 

Tokathyan kar,1s1nda 

•• 

~elik kollu blr boksor hasm•n• nasll kolayl 
yenerse ~elik llmbah R. C. A. radyosu da para
zitleri oylece ortadan kald1r1r. Herkesln dllinde 
dola,an R. C. A. i'te boyle bir radyodur. 

TEKEMMOLON EN YUKSEG • 
I 

DAHA UZUN ••• 

••• DAHA RAHAT 
DAHASERi ••• 

OTTA$ ME$HERiNDE GORUNUZ. 

lstiklil caddesi 239, Tokathyan kart•stnda 

Giizel San' atlar ·Aka demisi 
Al1m Komisyonundan: 

Akademiye a~1k ekailtme ile 17 aded resim masas1, 13 aded re· 
aim masas1, 5 aded ~op sand1g1, 5 aded ~amur sand1g1, 25 aded ta • 
bura, 1 aded paravana ahnacakhr. 

Etyamn muhammen bedeli 988 lira 80 kurustur. Muvakkat temi • 
nat miktar1 75 lirad1r. ~artnamede evsaf ve eb'adlar gosterilmittir. 
~artname Akademiden bedelsiz olarak verilir. Ahnacak efyaya aid 
planlar Akademide goriilebilir. thale 23/11/936 pazartesi giinii sa
at 15 te Cagaloglundaki Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde ya-
pilacaktir. · (2825) 

TERZi ARiSTiDi , 
Aksarayhlar hamndan Yenipostane caddesinde ~i§man Yanko Ananyadi ha

mmn 2·3 numaralar1na naklettigini 1aym mii$ferilerine bildirir. 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilah, frengi 
noktai nazarmdan (Vasserman ve 
Kahn teamiilleri) kan kiireyvab 
sayllmas1, Tifo ve ts1tma hastahk
tan te~hisi, idrar, balgam, eerahat, 
kazurat ve su tahlilab, ultra mik· 
roskopi, hususi q1lar istihzan 
Kanda iire, ~eker, Kloriir, Kolles-

terin miktarlanmn tayini. Divanyolu 
.. __ No, 113 Tel: 20981. --· 

Zayi - 927 senesi Gorelenin nefsi 
Kmkh koyi.i ilk okulunun be§inci sml· 
fmdan almi§ oldugum tasdiknamemi 
zayi ettim. Yenisini alacag1mdan huk
mu yoktur. 

izmit merkez jandarma birliginden 
Goreleli Ahmed oglu Salih <;avu§ 

CiLDiNiZi 
• Tehlikeden koruyunuz • 
Herhangi bir kremin ona 

liizumu olan gtdayt verece • 

gini zannediyorsamz bu tee • 
riibe size pek pahahya mal 

olabilecegini derhahr edi • 

niz. Hi~bir krem size Krem 

Pertev kadar sadlk kalamaz. 

Sah.!b "e B~muh.arrtn: Yunua Nodi 
Umuml ne$rtyatJ tdare eden Yazl l§lert 

Mildilril: Hikmet Miinif 

Q.umll.urtll!t matbaan 

Canakkale Vilayeti 
Daimi Enciimeninden: 

Almacak malzeme Muhammen B. Muvakkat T. 
Memleket hastanesinin 936 mali 
y1h i!rinde ihtiyac1 bulunan 116 1470 L. 110 L. 25 K. 
kalem alat ve laboratuar maize • 
mesi 

Eksiltme 1/12/1936 sah giinii saat 15 te a~tk olarak Daimi Encii
mende yap1lacakhr. 

Malumat almak istiyenler ~anakkale Daimi Enciimen Kalemile 
istanbul S1hhat Miidiirliigiine miiracaat edebilirler, 

isteklilerin 1/12/1936 salt giinii bizzat saat 15 te veya tahriren 

saat 14 te 2490 say1h kanunda yaz1h bilciimle vesaikle beraber Vi • 

lay~ Paim! Enciimeni!le. miiraca~tleri, .(2875)~ 
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BUG UN 
2 nci sahifede: Siyasi icmal - Uzak§ark

ta harb harekatl. Sovyet Rusyadan inttba
lar - Abidin Daver. 3 iincii sahifede: Partl 
vilayet kongrelerl ba~liyor. 5 incl sahlfede: 
Tayyare piyangosunda kazanan numaralar. 
6 rtc1 sahifede: Spor haberleri. iranda 3 oy
Murad Sertoglu. 

Endiistride yaln1z 
~ok degil, ayni zamanda 
iyi ve giizel! 

DO iplik buhramnda kalitenin de miihi~
ce rol oynadigln1 hayretle ogrendlk 
ve ogrendikten sonra da giderek ~a§

maz olduk. Ciinkii bu bizim otedenberi 
istihsalde yal~1z miktara degil, kaliteye 
de c;ok ehemmiyet vermek laz1m geldigi 
hakkmdaki kanaatimizi teyid ediyordu. 
Memleketin biitiin ihtiyacma yetecek bli
yiik olc;iide iplik imaline gec;mekligimiz 
di.in bir, bugi.in iki denilecek kadar yeni· 
dir. Memnun olunacak bir ~eydir ki is
tibsalimiz her bak1mdan oldukc;a iyidir. 
Hatta ufaktefek kusurlanna ragmen ka· 
lite bakmnndan bile. Amma onlarca ve 
onlarca uzun y11lardanberi iplikle meluf 
olan piyasa ve bilbassa bu piyasanm da
yandigl balk kiitlesi bir parc;a mii§kiil
pesenddir. Kaliteler arasmdaki ufaktefek 
farklara biiyiik bir hassasiyetle dikkat e
der ve kendisince iyi bulduklanm tercih 
eyler. 0 kanaate vard1k ki iplik buhram 
denilen s1kmhyi bilhassa bu noktada ara
makla derde derbal en acil ve en miies
sir t;aresini bulabiliriz. 

Y apilm!yacak, yapiiamlyacak bir§ey 
degildir. Nihayet makine, teknik ve ilk 
madde i~idir. Me§hur sozdiir: Ekmegin 
biiyiigii hamurun c;ogundan olur derler. 
!pligin iyisi ve giizeli pamugun nefisin
den yap1hr. Usttarah makinedir, ve ya
PI§ bilgisi demek olan teknik i~idir. Fia
ta gelince hiiktunet ona bir kanunla ha
kimdir. Bu i§te maliyeti tesbit eden un
surlar malumdur. Osttarafi istihsal mas· 
raflannda tasarrufa azami dikkat etmek 
vazifesile miikellef olan fabrikalarm bile-

' cekleri ve ister istemez yapacaklan bir
§eydir. 

Bir musibet bin nasihatten yegdir der· 
ler. Biz iplik bubram denilen vaziyette 
~§te boyle bir parc;a dikkatle <;ok bayn
rmza hizmet edecek bir ders gormekte
Yiz. Hulasasi biraz daba bimmetle iplik-
1 'mizin kalitesi,ni diizeltecegi;z, olup bi
tecek. V e buhrandan istifade ederek a
]acaglmlZ bu merhale bizim i<;in en ha
kikl kazanc1 te§kil edecektir. 

Bu vesile ile yalmz iplik i§inde degil, 
kiic;iik biiyiik biitiin endiistri fllamulah
rnizda kaliteye ehemmiyet vermek liizu
mu iizerinde durmak isteriz. Fusat el
verdikc;e yapt1~m1z baz1 tetkikler bize 
hep bu noktada ikmale muhtac belliba~h 
bir noksammizi gostermi§tir. Hadise §oy
le oluyor: 

Biri bir meta yaph m1 ve o metam az
c;ok almd1~ ve tutuldugu goriildii mii, 
ayni i§i on ki§i, yinni ki§i yapmaga kalkt· 
§Jyor. F araza bir c;orab imalathanesini, 
on c;orab imalatbanesi takib ediyor. Bun
lann yekdigerlerine rekabet etmege c;ah· 
sacaklanm soylemege bacet bile yoktur. 
Ekse?iyetle nerede rekabet ediyorlar bi
liyor musunuz: Fiatta!.. Yiiz kuru§ a 
Yerli kadm c;orab1. Bunun elli kuru§a a
lam da var, hatta daha a~aglSlna olam 
bile. 25 - 30 kuru§a erkek c;orablan te
darik olunabiliyor. Fiatlann gittikc;e u
cuzlahlabilmesi ic;in kalitenin gittikc;e 
dii mesi ve dii~iiriilmesi laznn gelecegini 
pek kolay anlarsmtz. 

Genii!, biitiin bu rekabet giiriiltiisii 
· i~inde bir da ortaya c;ifti iki lirahk iyi 

marka bir ~orab konuldugunu gormek is
ter. Fiat! ve malm cinsini dii§iirerek yapi
lan rekabet bizi nihayet i~portahk malla
ra gotiiriir, ve giderek bu mallann balk 
nazarmdaki k1ymeti -zaten bakikate de 
mutablk olarak- bundan ibaret kahr gi
der. Hiiner hep ucuz yapmakta degil, 
tabii gene pek c;ok pabah olmamasma 
dikkati gozden kac;mnamak ~artile, daha 
iyj yapmaktad1r. V arsm bir buc;uk iki, 
hatta iic; liraya satJlacak olsun, fakat bizi 
harici dii~iinmekten tamamen miistagni 
bulunduracak mallar da yap1lsm. 

Psikolog bir sahel bize dedi ki: 
- 1stanbulda liiks nev'inden iyi kali

teli maim mi.i~terisi vard1r. Eger mal ba· 
kikaten iyi ise mii~teri istiyeceginiz fazla 
fiatt asia e<ok gormez ve o mal beheme
hal, alanlarm biiyiik memnuniyetlerile sa· 
t1hr. Gene Tiirk endiistrimiz beni.iz bu 
ince noktaya dikkat edecek vakit bulma· 
d1. Sab~taki rekabeti faraza ipliklerin 
gramajmdan tasarrufta temin etmege c;a· 
h§mak gibi hatalara dii~tii. Mii~terinin 
emniyetini ve memnuniyetini selbeden bu 
b.areketler milli endiistrimize ziyand1r ... 

Fi!hakika kaliteye itina eden amilleri
rniz dahi zubur etmedikc;e hakiki milli 
endiistrimiz teessiis etmi~ olamaz, herke
sin gozii gene dJ§anda kahr. 

!yi kaliteli mallar istihsalinde bilginin 

YUNUS NADI 
[Arkasz sa. 3 siltun 3 tel 
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Madrid yanzyor ! 
--------~~~=-----~------

General Franko §ehir 
tahrib edilecek diyor 

!taiga asilere asker yollamz§ ! 
Diin payitahbn muhtelif yerlerinde kanh 
muharebeler oldu. Tayyare bombardtmanlari 

daha da ~iddetlenerek devam ediyor 

t ·~ I 

••• 

Madrid meydanlarrnda harb 
Madrid 12 (A.A.) - Milli miida • 

faa meclisi a§agJdaki tebligi ne§retmi§ • 
tir: 

«Hiikfimet kuvvetleri, Manzanares 
nehrinin biitiin kopriilerini ellerinde bu • 
lundurmaktadJr!ar. Cumhuriyetc;ilerin pi
yade kuvvetleri, Casa del Campo mmta· 

kasmda ilerlemi§tir. Bu mmtakada ~id • 

detli mubarebeler olmu§tur. Cumburiyet
t;ilerin on sekiz tayyaresi, Casa del Cam· 
po oniinde asilerin mevzilerini bombar -
dtman etmi§tir. Diger tayyareler de Na-

val Camero, Leganes ve Carabancheli 
bombardtman etmi§tir. Asiler miihim ~a
yiata ugraml§lardir. Asilerin Escalona 
tayyare meydamndan gelen Junkers tipi 
li<; motorlii tayyare, bomba yiiklii oldugu 
halde Henaresden Alcalaya gelmi§tir. 
Bir fspanyol kiic;i.ik zabiti alan pilot, Ha
va hleri N azm tarafmdan miilaz1mhga 
terfi ettirilmi§tir.» -

Madrid 12 (A.A.) - Diin ogleden 
sonra nasyonalistler, Madride girmek ii

[Arkast Sa, 7 siltun 4 tel 

Avam Kamaras1nda 
diinkii miizakereler 
M. ~ur~il Almanyan1n 
Fransadan daha kuvvet

li olacaginl soyledi 
Londra 12 (Hususl) - Avam ka

marasmm bugiinki.i toplanhsmda 1ngil • 
terenin milll miidafaasi hakkmda miihim 
miinaka§alar cereyan etm~Ihr. Amele 
f1rkas1 lideri binba~I Atly hiikumetin si
lahlanma programmt §iddetle tenkid e -
derek sulhun silahlanma ile temin edile· 
miyecegini soylemi~tir. 

Eski Babriye N azm <;urc;il, silablan· 
ma program! lehine soz alarak ezciimle 
demi§tir ki: 

«- Almanya miitemadiyen silahlan
maktadtr. Gelecek sene Alman ordusu 
Frans1z ordusundan daha kuvvetli ola -
cak, Alman hava kuvvetleri de fevkala
de takviye edilmi§ olacaktJr. Bu tehlikeli 
vaziyeti 1slab etmek ic;in kollektif emni -
yeti biran evvel tahakkuk ettirmek zaru· 
reti vardir.>> 

[Arkast Sa. 7 siltun 3 te] 
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Antant devletleri 
aras1nda vifak 

M. Stayodinovi~ mii~te
rek siyaseti bir daha 

izah etti 
Yugoslavya Ba§vekili M. Stoyadino· 

vic; Sunday Dispatch gazetesine, Yugos· 
lavyanm halihaz1rda mevcud biiyiik me
seleler bakkmdaki noktai nazanm gos • 
teren beyanatta bulunmu§tur. M. Sto • 
yadinovic;, umumi bir anla§ma yap1la • 
bildigi takdirde bunun ideal bir§ey ola
cagmi, fakat Avrupanm halibam vazi
yetinde, sulhun muhafazasi ic;in en pra • 
tik metodlann mmtakavi paktlar siste • 

[Arkast Sa. 5 siltun 5 tel 

Suitefehhiimlerin izalesi 

lngiltere ile italya an
la§miya c;ah§Iyor lar 

Ticaret muahedesinden sonra arada bir dost
luk cereyan1 ba,Iadi. Akdeniz misak1 akdi i~in 

Londra ve Romada sefirler faaliyete ge~tiler 

M. Beke verilen feminat 

lngiliz Ba,vekili Mister Baldvin 
Londra 12 (A.A.) - Royter ajan

smm diplomasi muhabiri, yaz1yor: 
Londra siyasi mehafili, M. Baldvin 

ile M. Musolininin son nutuklanmn va -
ziyeti tenvir etmi§ ve fngilizlerle ftalyan· 

ltalyan Ba,vekili M. Muaolini 
lar arasmda daha dostane miinasebetler 
tesisine dogru bir yo! a<;mi§ oldugunu 
beyan etmektedir. 

Maamafih bu mehafil, !ngilterenin 
[Arkast Sa. 5 siltun 4 tel 

lllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\111111111 

A vusturyadan sonra .• 

Macaristan da mecburi 
askerligi kabul etti 

Viyana kongresi diin bu hususta bir teblig n~· 
retti ve A vusturya ile Macaristantn Habe,i~tanm 

ilhakini resmen tanidiklarini bildirdi 

Viyanada resmi daireler mahallesi 
Londra 12 (Hususi) - Viyanada Jig Macaristamn mecburi askerl}k usulii· 

Macaristan, Avusturya ve italya Hari· niin tatbikma karar verdigini bildirmek • 
ciye Namlanmn i§tirakile toplanan kon- tedir. Teblig ayni zamanda Almanyayl 
ferans tarafmdan bu gece ne§redilen teb· CArkast Sa. 3 siltun 4 tel 
lllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllfllllllllllfllllllllllllllllllll 

Kiic;iik sanatlar kongresi 
diin Ankarada ac;Ildi 

iktisad Vekili miihim bir nutuk soyliyerek «Biz 
ferdi mesaiyi temel diye alan devlet~iyiz» dedi 

Ankara 12 {T e· 
lefonla) - Mem ~ 
leketimizde kiit;iik 
san' at! ann ve eli~le· 
rinin himaye ve tak
viyesi i~in ahnacak 
tedbirleri gorii§ • 
mek iizere topla ~ 
nan ilk kongre bu 
sa bah 1 0 da !kh • 
sad Vekili Celal 
Bayar tarafmdan 
ac;IId1. Kongrenin 
topland1gt lkttsad 
V ekaleti konferans 
salonunda 180 ka • Kongreyi afan lktrsad Vekili Celal Bayar ve kongre 
dar murahbas, . kii • riyasetine se~ilen lzmir meb'usu Rahmi 
t;iik san' at erbabt ve birc;ok saylavlar lktrsad Vekilinin nutku 
bulunuyordu. Celal Bayar alkJ~Iar ara- «- Eli§leri ve kiit;uk san' atlar kon • 
smda ki.irsiiye geldi ve §U nutku soyledi: [Arkasl sa. 7 sutu.n 1 de) 



2 CUMHURiYET 

Sovgef Rusga intzbalarz: 8 c eehir ve Memleket Haberleri ) 
Diinkii A ani bora Eski (:in Basvekili 

~ 
Koprii paras1 ----

Din aleyhtan miizeler 
ve dinsizler cemiyeti 

Sovyet Rusyada, salibin kar~1s1na ve yerine 
ve ~eki~, ruhun ve maneviyalln kar~1sma 

yerine de madde ve teknik dikilmi~tir 

Marmaradaki bahk~1 ka· M. Wang ~ehrimize ge]e .. Belediye Reisinin mesele
yiklarindan bir~ogu batb rek Ankaraya gitti yi izah eden bir mektubu 

orak r·k. .. .. d b~d d I d 1 u~ gun en en evam e en o os 
ve diin ogleye dogru birdenbire futmaya ~e

virmi§ ve deniz allakbullak olmu§tur. 
Lodos firtmasile beraber yagmur da ba~
lami§ ise de ~ok devam etmemi§, bir iki 
saat sonra hem futma, hem de yagmur 
dinmi§tir. 

Leningradda din aleyhtarr miizeye kalbedilen Sent ~ lzak kilisesi 

Lodos f1rhnasmm bir kamga halini 
aldig1 dakikalarda denizde· bulunan kii -
<;iik merakibin ekserisi tehlikeler atlat • 
mi§hr. Marmarada a~1kta bulunan ba
hk<;I kay1klanndan bir '<ogunun batligi 
anla~IlmaktadJr. Liman reisligi lodos ka
zalanm di.in ak§amdan itibaren tesbite 
ba§lami§hr. K1sa siiren bu f1rhna o kadar 
§iddetli olmu~tur ki Ada ve Kadikoy se
ferlerini yapmakta olan Akay vapurlan 
da bayli mii§kiilata ugrami§Iardir. Firh
na ile yagrour bir arah'k tipi balini almi§· 
tir. Bu mada Kadikoyden gelmekte a
lan Kalami§ vapuru a<;Ikta bocalami§ ve 
rotas1m degi§tirerek ba§mi Marmara a -
~!klanna vermek suretile miitbi§ dalga -
lardan kurtulaibilmi~tir. Vapur dalgalar
la miicadele ederken hayli yan yahni§ ve 
iist kattaki liiks klSlmda bulunan koltuk
lar devrilmi§, yolcular arasmda panik 
ba§lami§hr. Akay vapuru mi.i§kiilatla is

- Siz All aha inamr mJSJmz? 
- Siz, benim Allaha inamp inaruna-

dJgimi bir tarafa bJrakmiZ da, kendini • 
zin din hakkmdaki dii§iincelerinizi soyle
yiniz. Malum ya, ben, Sovyet Rusyay1 
ogrenmek i~in buraya geldim. As1l soy
leyin bakay1m siz dindar mismiz, {\1-
laha inan1r mlSlmz? 

Bu muhavere, Moskova dJ§mda giizel 
bir asfalt yol iizerinde kay1p giden koca
man bir Linkoln markah otomobilde, 
tiirk~e olarak cereyan ediyordu; benim
le bir Kolhoz ki:iyiinii gi:istermek i~in ya
mma verilen ve uzun miiddet memleke -
timizde oturarak giizel tiirk~e ogrenmi§ 
bir Rus kadm1 arasmda. 

Voks denilen ve Sovyet Rusya ile ec
nebi memleketler arasmda kiiltiir miina
sebetleri tesisi i§ile me§gul bulunan te -
§ekkiiliin gi:inderdigi bu bayan terciiman, 

- Siz din dar mlSlmz; Allah a inamr 
rnisimz? 

Sualime §U cevab1 verdi: 
- Eskiden inamrdim. Simdi inanmi

yorum artJk. Eskiden son derece dindar, 
hatta mutaass1b olan Rusya halki, giin
den giine dine inanm1yor. Y eni dinimiz 
sosyalizm ve komi.inizmdir. Ben eskiden 
h1ristiyan ve ortodoks idim; §imdi ne Al
laha, ne de fsaya inamyorum. Bu'haknn
dan dinsizim. 

Sovyet Rusyaya beraber gittigimiz 
Tiirk hocalan heyetinin mihmandan Y a
kubovi~ Y olda§a da bir giin sormu§tum: 

- isminize bak1hrsa miisliiman olsa
mz gerek. 

- Eski miisliiman. 
- Eski miisliiman ne demek, miislii-

manm eskisi yenisi olur mu? 
- Hayu, §imdi dinsizim. 
Filvaki Sovyet Rusyarun, dinle, biitiin 

dinlerle arasi a~1kt1r. Bunda da, kendi 
hesabma, hakki yok degildir; ~iinkii ih
tilal ve inkllab kaT§Ismda daima ve da
ima dini ve kiliseyi bulmu§tur. 

Leningradda, bilhassa Mosk.ovada, 
amele tarafmdan han! han! yikilmakta 
olan biiyiik binalar gi:iriirsiini.iz ki bir ba
kl§ta bunlann kilise veya manastlr olduk
lan anla§Ihr. Moskova nebri boyunda 
Lenin abidesi, yahud Sovyetler sarayi 
diye yapdacak ve diinyamn en yiiksek 
binasmi te§lcil edecek olan muazzam bi
na «Kurtanci isa» kilisesinin yerine ya
pilacaktlr. Bu kilise yikihp ortadan kal
dmlmi§tlr. Bir miize k1lavuzu, bu kilise
den bahsederken: 

- <;arhgm kirk be§ senede yaptlgi 
bu kiliseyi yikhk, yerine di:irt senede mu
azzam bir saray yapacagiZ, diye iftihar 
ediyordu. 

ri, salibin kar§ISina orak ve ~eki~ dikil
mi§tir. isterseniz ilave edin: Ruhun ve 
maneviyatm kar§ISma madde ve teknik ... 

Sen Bazil kilisesi dJ§andan nekadar 
biiyi.ik goriiniioyrsa i~eride~ de o kadar 
kii~i.ik, adeta labirent gibi bir§eydir. Ba
Zl duvarlan ~atlami§ olan bu koca kili
senin i<;inde daracik dehlizler, kiic;:iiciik 
dua odalan o kadar karmakan§Ik ve 
girifttir ki ziyaret~iler, i~eride kaybolma
sm diye kap1lan ve merdivenleri oklarla 
gostermi§ler ..• Bu kiliseyi me§hur «ivan 
le terrible>> dedikleri <;;ar, Kazan §ehrini 
aldigi zaman, bir §iikran ni§anesi olmak 
iizere yaptJrmi§, 1554 te ba§lanmi§ 1560 
ta bitmi§. Korkunc veya mi.ithi§ ivan bu 
alelacayib mabedi o kadar begenmi§ ki 
ba§ka bir yerde daha iyisini yapamasm 
diye mimannm gi:izlerini ~Ikartmi§, bir 
rivayete gore de idam ettirmi§ ... 

Sen Bazil kilisesi bir din miizesidir; 
fakat Leningradda, Moskovada, batta 
bi.iti.in Sovyet Rusya §ehirlerinde din a
leyhtan mi.izeler vardu. Bu miizeler u -
mumiyetle eski kiliselerde kurulmu§tur. 
Bunlardan Leningraddakinin i~inde gor
di.iklerimi si:iyliyeyim. Fa kat ilk9nc~. 
Sovyet Rusyaya gelen dindar ecnebi 
seyyahlann dini hissiyahm rencide etme
rriek i~in eskiden din aleyhtan muze de
nilen miizelerin ~oguna §imdi sadece din 
miizesi denildigini kaydetmek isterim. 

Leningraddaki muhte§em Sent izak 
kilisesi, yalmz Rusyanm degil; belki 
diinyanm en giizel kiliselerinden biridir. 
Yiiksek kubbesi, granit direkli galerileri, 
bronz kap1lan, pan! pan! yanan moza· 

iklan, kirmiZI somakileri, ye§il mala§itle
ri, rengarenk Ural ta§lan, KIZJ! ihtilalin 
kuT§unlarile delinmi§ kii~iik renkli cam
lardan yapilmi§ Aziz resimlerile siislii 

pencerelerile bu bakikaten giizel kilisede 
kurulan din aleyhtan miize, diger Sovyet 
miizeleri kadar parlak degildir. lstihdaf 
edilen gaye din aleyhtarhgi oldugu halde 
ancak kilise adamlarile, ruhanilerle alay 
edilmi§, bunlar tehzil ve terzil olunmu§ -
tur. Miizenin i~erisi, bu maksadla yapii
rni§ biiyiik levhalar, resimler, yaz1lar, 
tahta bebekler ve mukavva mankenlerle 
daha ziyade bir sergiye benzemi§tir. Bii
tiin bunlar, kiliseyi ve papazlan teber -
rular ve saire ile ge~inen hirer dilenci 
olarak tasvir etmektedir. Huistiyanlann 
mubtelif dini e§yasi ve Azizlerin heykel
lerile putlar, tJlsimlar, sanemler hulasa 
insanlann taptJklan ve mukaddes addet
tikleri biitiin oteberi te§hir ve tehzil edil
mektedir. Dedigim gibi burada karikatii
rize edilen din degil, kilise ve din adam
larile her tiirlii din! e§yadJr. 

!nturist terciimamna sordum: 

keleyi tutabilmi§tir. 

Lodos futmasmm devam1 miiddetince 
vapur seferlerinde ink1talar olmu§tur. 
Hava saat ii~ten sonra a'<llrnJ§, f1rtma 
tamamen dinmi§tir. 

MVTEFERRIK 
T ohumluk bugdaylar 

Hiikumet, tohum lSlah istasyonlan -
m1z ic;:in yabanc1 memleketlerden geti
rilecek veya yabanc1 memleketler ta
rafmdan topraklanmxzda tecriibe edil • 
mek iizere gonderilecek olan tohumla
rm, 150 kiloyu g~memek §artile, kon
tenjana tabi tutulmamasma karar ver
mi~ ve bu karar diin alakadarlara bil • 
dirilmi§tir. 

rafmdan idare ve idame edilir. Dindar • 
lar azalmca teberrular azahr, mabedler 
de kapamr. Bunun iizerine balk ve bil
hassa i~iler kapanan kilisenin y1kuarak 

erine ba~ka bir bina apilmas1m ahud 

fabrika, miize, elektrik santrah, zahire 
amban~ itfaiye ki§Iasi, hastane, lokanta, 
kuliib ve kooperatif satJ§ yeri gibi kulla
mlmasmi teklif eder. Fa kat bu teklifle
rin, hepsi degil, pek az bir k1sm1 kabul 
edilir. 1929 senesinde, bu §ekilde §ehir· 
Jerde 5 30 kilise, Ill sinagon ve 26 cami 
kapanmi~hr. Ki:iylerde kapat!lanlar ise 
589 kilise, 15 sinagon, 98 cami ve 1 ta
ne de kalmuk mabedidir. 

Dinsizler cemiyeti, propaganda I~m 
<<Allahsiz» isimli gazeteler, risaleler ve 
kitablar ne§reder, filimler yapar ki bun
larm tesiri din aleyht~n miizelerden da
ha kuvvetlidir. SaylSI milyqnu g~en bu 
ne§riyat, Sovyet Rusyada kullamlan li
sanlarm hepsini §amildir. Hatta almanca 
ve Esperanto lisanile yaziimi§Ian bile 
varmi§. 

Cemiyet, din! ayinlere heniiz ac;:rk bu
lunan mabedlere de din aleyhtan afi§ler, 
levbalar ve vecizeler asmaktad1r, bunla
rm en ragbette olam «Din, milletin afyo
nudur» vecizesidir. 

Mekteblerde, kolhoz denilen kollektif 
<;iftlikler ve koylerde, fabrikalarda, ki§· 
lalarda §iddetli bir din aleyhtan propa -
ganda yapilrnaktadn. Bunun neticesi o
larak aksakalh papazlar bile sekseninden 
sonra dinini terkedip dinsiz olmaktadn. 
Hem de bunlar, aleni ic;timalarda, balka 
hitaben, ben sizi y11larca aldattlm. Beni 
affediniz. Yiiziimden §U maskeyi ( uzun 
sa~ ve sakallanm kestirmegi) kasdede· 
rek, ~Ikarmama miisaade ediniz; diyerek 
dinlerini terkediyorlarmi§. Moskovada 

Ge~en sene Nan kinde bir <;;inli tale - DUn, fstanbul Vali ve Belediye Reisi 
be tarafmdan suikasde maruz kalan Cin Muhiddin Dsti.indagm imzasile bir mek
Ba§vekili M. Wang beraberinde Cinin tub aldik. Bu mektubun gazetemizde <;I· 
eski -5imendifer Nam muavini M. Tsen kan yaz1ya aid olan k1Sm1m a§agiya der-
ile M. Chan oldugu balde ~ehrimize gel- · cediyoruz: . . 
mi• ve di.in ak•amki ekspresle Ankaraya Oumhuriyet gazetesi Yazl I~leri 

' ' Miidiirliigiine 
gitmi§tir. 

M. Wang suikasdden sonra tedavi 
i<;in Almanyaya gitmi§ ve orada bir miid
det kald1ktan sonra Orta Avrupada bir 
tetkik seyabatine ~Ikmi§IIr. Son defa 
Pragda b_ulunan M. Wang yeni Ti.irki
yeyi yakmdan gormek iizere memleketi -
mize gelmi~ ve Ankaray1 gormek arzu -
sunu da izhar etmi§tir. T amamile hususi 
mahiyette olan bu seyahatten sonra M. 
Wang gene <;ekoslovakyaya donecektir. 

Eski <;in Ba~ekili Ankarada ancak 
bir giin kalacaktJr. 

Kendisini tam bir sarho~a 
yaku;1r ,ekilde miidafaa 

etmi~! 
Fatma isminde bir kadm, $ehzade • 

ba§l civarmda Mehmed isminde bir a· 
damla kavga ederek o civarda rezalet ~~
karmak ve etrafa toplanan biiyiik ka -
labahk yiiziinden tramvaylarm seyrii
seferini durdurmak ciirmiinden dolayi 
ciirmii me§hud mahkemesine verilmi§· 
tir. 

Fatma, ha.kimin suallerine, §U cevab1 
vermi§tir: 

c- Ben, !stiklal lisesi kat§lSmdaki 
mahzende oturuyorum. Biraz keyif 
~atrnak ic;:in §6yle bir iki §i§e rakJ. de • 
virdim. Aytb m1? Erkekler pekala -i<;ip 
istediklerini yaparlar da biz yapamaz 
mxyxz? Ben biitiin kazancimi i<;kiye ve
ririm. Benim ger<;i fena bir niyetim 
yoktu. Fakat §U Mehmed yok mu, ka
bahat hep onundur. Vaktile bana bir 
hamal numaras1 verm~ti. $imdi o nu
marayl istedi. Numaray1 kaybetmi§im. 
Aramxzda kavga <;Iktl, ben de tramvay 
caddesine c;:llop tam bir sarho§a yaki§IT 
§ekilde kendimi miidafaa ettim. Rak1 
i<;mek su<; degildir. Beraetimi isterim.• 

Dinlenen §ahidlerin ifadesi Fatmanm 
rezalet c;:Ikard1jp. kanaatini verdiginden 
sarho§ kadm bir gi.in hapse mahkfun ol

ve tevkif edilmi§tir. 

«Cumburiyet, Tan ve Ak~am gazete • 
lerinin 8/ II / 936 taribli niishalarmda 
«Koprii in§a bedeli» olarak tramvay iic
retlerine zammedilen on paradan bir mil
yon sekiz yiiz bin lira biriktigi, kopriiniin 
ihale bedeli bir milyon altJ yiiz bin lira 
oldugu fakat diger masraflan kar§Ilamak 
i~in iki milyon liraya varmciya kadar on 
paranm Belediyece almmasmda devam 
edilecegi yazilmi~hr. Bu haberler ko • 
kiinden ve topu birden yanh§hr. 

Gazi kopriisiiniin yap1 paras1 kar§Ihgi 
olarak nakil vas1talarmm her biletine hu
susl bir kanunla miistakillen zammertilen 
on para I haziran 928 tarihinden 1 ha -
ziran 930 tarihine kadar yalmz iki sene 
tahsil edilmi§tir. Ondan sonra ba~ka bir 
kanunla ki:iprii ra,iiriiriyesi ilga ve Beledi
yenin bu kaynaktan geliri, nakil vas1ta • 
larmm beher biletine miiruriye muadili 
olarak zammedilen kirk para ile temin 
edilirken koprii in~asma mabsus olan ver
gi, bu son k1rk para i<;erisinde mevcud ve 
miindemi<; ad ve farzedilmi§tir. Evvelki 
on para da gene bu kanunla kaldmlmi~· 
hr. 

Kopriiniin yap1lmasma elverecek ka· 
dar para Belediy_e biit~esinden aynlarak 
her sene bankaya bloke edilecek muay -
yen bir meblagla temini de kanunun hii
kiimlerine girmi§tir. Biriken para bu su
retle elde edilmi§tir. Ve Belediye 930 
senesindenberi gazetelere mevzu te§kil e· 
den on para zamm1 almamaktadn.» 

Cumhuriyet- Vali ve Belediye Rei
sinin bize gonderdigi mektub bu kadar 
degildir. Daha a§aglSlnda, bu meselo 
hakkmda, Ak§am gazetesinde «Ak§am
CI» imzasile ~Ikan bir yaz1ya cevab var
dir. istanbul Valisi ve Belediye Reisi 
Ak§amci imzah f1kraya ~ok §iddetli ve 
ag1r bir lisanla cevab vermektedir. Bu 
cevabm ne§ri iizerine f1kra sahibinin 
mahkemeye muracaat etmesi ve - act tee· 
rii e erini gor iigiimiiz gi i - gazetemizi 

mahkum ettirmesi ihtimali mevcud oldu
ADLIYEDE gundan Vali ve Belediye Reisinin yaz1· 

Adliyeye verildi 
Edirnekap1 civarmda Bekir admda 

birini ag1r surette yaralad1ktan sonra 
kac;an Pi<; Mehmed admdaki sab1kah 
zab1taca yakalanarak diin Adliyeye 
sevkedilmi§tir. 

Bir ~ifte iskarpin i~in 
Ay§e admda bir kadmm iskarpinle -

rini c;:almaktan sur;lu Emine isminde ih· 
tiyar bir kadm diin ciirmii me§hud 
muhakemesinde bir ay hapse mahkum 
olmU§ ve tevkif edilmi§tir. 

Soygunculuktan maznun ii~ 

kitinin muhakemesi 
Bundan epeyce evvel kendilerine e

lektrikc;:i siisii vererek Aksarayda Na • 
dire admda zengin bir kadmm evine 
giren ve Nadireyi baglamak suretile ya
tak odasmdaki altmlanm gasbetmek -
ten su<;lu bulunan Mehmed, Necati, is
mail ve Mi.izeyyenin muhakemelerine 
diiQ. Ag1rcezada devam edilm~tir. Di.in
kii celsede hil.dise mahalline giden bi -
rinci komiser Orner, iic;iincii komiser 
Bayram, Abdurrahman, Cemal ve me
murlardan Saimin ifadeleri almmt§tlr. 
Muhakeme ba§ka bir giine tehir edil -
mi§tir. -···-Norve~ sefiri Atinaya gitti 

Norver; elc;:isi ve refikas1 diin Atina
ya hareket etmi§lerdir. Elr;inin avdeti
ne kadar, maslahatgiizar slfatile el<;ilik 
umurunu tedvire, M. Orre :memur edil
mi§tir. 

smdan bu k1sm1 ne§retmekte mazuruz. 
Esasen, Muhiddin Usti.indagm bah • 

settigi yaz1, gazetemizde <;Ikmadigi ic;in, 
bu cevab1 ne~re kanunen mecbur degiliz. 
Boyle bir mecburiyet olsaydi, ekseriya 
yaphgimiz gibi, yazmm ciiriim te§ki! e -
debilecek kiSimlanm <;Ikarmak ic;in mat

buat kanununun 48 inci maddesi muci -
bince Cumhuriyet Miiddeiumumiligine 
miiracaat eder ve ancak Miiddeiumumili
gin tashihinden ge'<tikten sonra ne§reder
dik. F akat, V ali ve Belediye Reisinin ce
vab verdigi f1kra, Cumhuriyette inti§ar et
memi~ oldugundart bu mcktubu Miiddei
umumilige gondermege de kanunen hak 

ve salahiyetimiz yoktur. Durup dururken 
bir ciiriim i§leyip mahkum olmak isteme
digimiz i~in, yazisim tamamile koymadi
glmJzdan dolay1, Vali ve Belediye Rei
sinin bizi mazur gorecegini iimid ederiz. 

DEMIRYOLLARDA 
~imendifer mektebinden me-· 

zun olan taleheler 
Devlet Demiryollarmm Haydarpa§a· 

daki mektebinden bu sene mezun tale
belerin diplomalan tevzi edilmi§tir. Bu 
ytl 97 talebe mezun olmu§tur. Bunlar -
dan 52 si hareket ve 45 i de katar me -
murudur. 

1339 senesinde tesis 
tebden §imdiye kadar 
zun olmu§tur. 

edilen bu mek-
1120 talebe me-Moskovada yikJlan kiliselerin, manas

tlrlann sayrsi epey yiiksektir. !nturist ter
ciimanlanndan san§m bir klz bana, 

- Bu kiliseleri kim y1ktmyor; devlet 
mi? yap1lan bir ankette yiiz bin demirhane a- ~~--=~~~~~-""""'!""""'!""""'!""""'!!!"!'!'""""'!""""'!""""'!""""'!""""'!==~""""'!""""'!""""'!""""'!""""'!""""'!=""""'!'!!!! 

- Moskovada 1600 kilise, manastlr 
ve ayazma vardi. Bunlann ~ogu yikildi 
veya ba§ka i§lerde kullamhyor. Eskiden 
mevcud 500 kiliseden yalmz 30 tanesi 
din! merasim i~in a<;Ik buakildi. F akat 
Yikiianlarm hepsi, mimari giizelligi ve ta
rihl k1ymeti olmiyan kiliselerdir, dedi. 

Moskovada, K1Z11 meydamn orta -
smda yiikselen Sen Bazil kilisesi ~imdi 
din miizesidir. Fa kat daha kaplS!ndan 
i~eri girer girmez Sovyetlerin yaptudJgi 
bir fen harikasi olan muazzam Dniep -
rostroy barajmm ve elektrik santralmm 
kocaman bir resmini gi:iriirsiiniiz. Bu re
sim, <<Carlar bOyle bi.iyiik kiliseler yap
tilarsa biz de boyle faydah eserler vii
cude getirdik» demek ister gibi duruyor. 

Esasen Sovyet Rusyadaki din aleyh
tarhgi miicadelesinde, en ziyade istinad 
edilen ~ey, en c;:ok kullamlan silah, ma
kinedir, fennl terakkilerdir. Her yerde 
kilisenin kar~ISJna baraj ve fabrik<i, lsa 
veya Meryem Ana heykelinin kar~JSJna 
tayyare ve traktor, Havvariyun tasvirle
rinin kar§ISina Lenin ve Stalinin resi.rnle-

- Hayu, devlet din ve diinya i§lerini 
ayirmi§hr. Sovyet Rusya, din serbestisi 
prensipini kabul etmi§tir. Dindarlarm 
mensub olduklan dinin abkam1m tatbik 
ve ibadet etmelerine, dini ayinlere mani 
olanlar hakkmda kanunlanmizda cezalar 
vard1r. 

- 0 halde din aleyhtan i§leri kim ya
piyor? 

- Dinsizler cemiyeti... Bu cemiyet 
hususidir amma hiikumet tarafmdan 
mevcudiyeti resmen kabul edilmi§tir. 
Sovyet Rusyadaki din aleyhtan propa
gandayi bu cemiyet idare eder. 

- Kiliseleri de bu cemiyet 
ya... Propaganda ba~ka. kilise 
ba§ka ... 

y1kmaz 
y1kmak 

- Bunlan iKilerin ve halkm kararla
n iizerine hiikumet y1kar, yahud kiliselik
ten <;Ikanp ha§ka i§lerde kullamr. 

- iKiler ve halk neden kiliseleri is
temezler? 

- Dinsizler cemiyetinin propaganda-
51 sayesinde dinsizler arhyor, dindarlar 
azahyor. Kiliseler, camiler, sinagonlar, 
dindarlann te§kil ettikleri cemiyetler ta-

melesi i~inde 93,000 ki§inin dinsiz olduk
lw, mensucat amelesi i~inde yalmz yiiz
de 80 inin dine inarunadiklan anla§Jl -
mi§hr. 

Y aZJimn ba§mda bahsettigim tiirk~e 
bilen kadm, gezdigimiz kolhoz koyiine 
girerken bana: 

- Memlekette, yalmz bizim gibi 
gender degil, ihtiyarlar da dinsizligi ko
layca kabul ettiler. Benim ibtiyar anam 
babam da o kadar c;abuk ve kolaybkla 
dinden vaz ge~tiler ki hayret ettim, di
yordu. 

F akat koyde ziyaret ettigimiz evlerin 
ikisinde de hirer ko~ede Meryem Ana 
kandilleri vard1. ;lu kadar ki bu kandil
ler, N apolinin baZI cadde ve sokaklarile 
biitiin diikkanlannda gi:irdiiklerim gibi 
yanmiyorlardi. Sovyet Rusyadaki din -
sizler cemiyeti, koylerde, yalmz Meryem 
Anamn ate~ini sondiirebilmi§, fakat tas
virini biisbiitiin ortadan kaldiramami§tl. 
Y almz aradan heniiz 20 sene bile ge~
memi§ oldugunu unutmamak lazim. 

ABiDiN DAVER 

General filoyu 
g 

etti 
, 

Milli Mii.dalaa Vekili donanmayr teltif i~in Koprii.de motore giderken 
Maltaya gidecek deniz filomuz tama- mirlemi§tir. 

mile Haydarpa§a a<;Iklannda demirle - Milli Miidafaa V ekili Kazim Ozalp 
mi§tir. Denizalti ana gemisi Ergiin Ha- diin seyahat dolayisile gemilerde yapi
licden yeni ~Iktigi i~in diin baz1 yiiriiyii§ Ian hamhklan gozden ge~irmi§ ve do -
talimlerj yapmi§ ve o da filo yamna de- nanma miirettebatm1 tefti§ etmi§tir. 
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Siyasi icmal 
Uzaksarkta harb 

' 
harekati 

~ vrupa i§leri fena halde kan§hg! 
fr-~ bir mada senelerdenberi daima 

sulbu tehdid eden Uzak§ark a· 
leminde nisbi bir siikun peyda olmu§tu. 
Lakin bu siikun muvakkatti. Y eni bir 
kamgamn ba§lamasmdan evvelki dur • 
gunluktan ba§ka bir §ey degildi. Japon• 
lar Man~uriyi zaptederek burada ken • 
dilerile miittefik bir Man~u imparatorlu· 
gu viicude getirdikten sonra, dahili ve 
harici Mogolistam zorlami§lar ve Siber 
yamn kap1lanm ~alrni§Iar ve §imali <;;in· 
de yerle§mek istemi§lerdi. 

F akat bu i§lerin kolay olmiyacagmi, 
biiyiik ve miikemmel hamhklara mub· 
tac bulundugunu anlad1ktan sonra hare· 
katt durdurmu§lar, muayyen bir planla 
asker! ve siyasi cihetten hamhga koyul· 
mu§lardr. Sovyetlerin Uzak§arktaki miis· 
takil KlZilorduyu fevkalade takviye et • 
mi§ olmalan ve di§ Mogolistan iizerine 
yap1lacak taarruzun biitiin Siberyay1 ar· 
kadan tehdid edeceginden boyle bir hare· 
kete kar§I Sovyetlerin lakayd kalamiya -
caklanm ve miidahale edecegini en sala
hiyettar §efinin agzmdan ilan etmi§ bu -
lunmalan J aponlan ihtiyath harekete 
sevketmi§tir. 

]apon hawhklarmm ha§hcasi Man • 
~uride ve Korada ki§In donmiyan he§ li· 
man ve iissiilharekeden Siberya ve Mo· 
golistana dogru yelpaze gibi yay1lan on 
bin kilometroluk yeni demiryollan in§a· 
sidJr. Bundan ba§ka gerek Sovyetlerden 
satm ahnan gerek <;;inli kumpanyalardan 
devir alman eski demiryollan raylan dar· 
la§hnlmak yahud geni§letilmek suretile 
J apon idaresindeki demiryollarma uydu
rulmu§tur. Simdi Man~urideki her hatta 
ayni vagonlar ve lokomotiflerle mhh 
trenler i§liyebilmektedir. 

Diger taraftan J aponlar Man~uride 
ve dahill Mogolistandan zaptettikleri 
J ehol ve <;;ahar eyaletlerindeki askeri 
kuvvetlerini KlZllorduya muadil bir de· 
recede takviye etmi§lerdir. Bir taraftan 
da <;;ini komiinistlere kaqi birlikte hare· 
kete ikna i~in siyasi noktadan ~ah§mi§ • 
lard1r. Simdi bu hamhklar bitmi§ olacak· 
hr ki as1l J apon ordusu k1t' alarile J apon 
zabitlerinin idaresindeki Man~u ve Mo
gol kuvvetleri <;;ahardan biiyiik Altaylar 
ve Altmdag istikametinde ilerlemege ba§
laml§ ar 1r. 

11 te§rinisani tarihile Londradan ge· 
len bir telgrafa gore 30,000 ki§ilik bir 
Man~u ordusu dahill Mogolistanm Sui
yuan eyaletini istila ederek <;;in kuvvet • 
lerine hiicum etmi§tir. i~ Mogolistamn 
garb kismi §imdi barb sahnesi oldugundan 
<;;in hiikumeti biitiin ecnebi devletlerden 
bu sahadaki tebaalanm geri almalarml 
bunlarm selameti namma tavsiye etmi§tir. 

Central News ingiliz telgraf ajansi • 
nm Pekinden istihbarma nazaran iki Ja· 
pon alayi ve biiyiik tayyare filolan <;;a· 
har eyaletinin dt§ Mogolistana miicavir 
§imaline dogru ilerlemi§ ve Kangpao §eh
rine girmt§hr. J aponlann bimayesinde 
§ark! i~ Mogolistanda te§kil edilen Mo· 
go) hiikumetinin kuvvetlerile Man~u kuv
vetleri General Li§uhsinin kumandas1 a!· 
tmda bulunan ve be§ J apon ke§if tay • 
yaresinin rehberlik ettigi bu kuvvetler T as· 
lin §ehrine baskm yapmi§hr. hi tahkim 
edilmi§ <;;in mevzileri etrafmda Mogol 
siivari kuvvetleri dahi bir c;:evirme hare -
keti yaparak Suiyuan demiryolunun garb 
miintehasma yiiriimektedirler. 

<;;in kuvvetleri kumandam General 
F utsoy dahi -5ansi eyaletinden aldigl tak· 
viye kit' alan ile mevkiini tahkim etmi§ 
oldugundan sonuna kadar <;;in toprakla· • 
rlm miidafaa edecegini si:iylemi§tir. An • 
la§Ilan i~ Mogolistanm garb istikametin
de ilerliyen J aponlarm miittefikleri Man· 
~u ve Mogol kuvvetleri bu <;;inli kuvvet· 
!erie ~arpi§Iyorlar. DI§ Mogolistan i.Vze • 
rine yiiriiyen kuvvetler ise yukanda de· 
digimiz ve<_;hile mf J aponlardan miirek
keb olup Sovyetlerin miittefiki DI§ Mo· 
golistan iizerine taarruz edecektir. 

DI§ Mogolistan hiikumeti J aponlann 
bu taarruz bazirhklanndan onceden ha· 
berdar olmu§ olacak ki Ba~vekili M. 
Amor bir hafta evvel Moskovaya gelip 
M. Molotof ve M. Litvinof ve Miida -
faa Halk Komiseri Mare§al Voro§ilofla 
gorii§mii§tiir. J apon kuvvetlerile miitte -
fiklerinin tekrar harb harekatma ba§la .. 
malan ile Uzak§ark ufuklan tekrar fena 
halde kararmi§ bulunuyor. 

Muharrem F eyzi TOGA Y 

Cumhuriyet 
Nushaat 5 Kuruttur 

A bone f Tiirkiye Hari~ 
,eraiti i~io 1~ 

Senelik 1400 Kr. t:700 Kr. 
Alb ayhk 750 t450 
o~ ayhk 400 800 
Bir ayhk I SO yoktur 
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SON J..IABERLEI:2 ••• 
TEI.EFON TELGJlAJ' v~ "t:ELSiZLE 

OrmanlarimiZin Islahi 
korunmas1 • ve • 

I~ID •• 
Evvelce hazrlanmi' 

yeniden miihim 
olan kanun layihas1na 
maddeler konuyor 

Ankara 12 (T elefonla) - Meclis 
Ziraat enciimeni, orman kanun layiha • 
smm tetkikini bitirmi§ ve layihay1 Adli -
ye, Biit~e. Dahiliye, Maliye ve Milli 
Mudafaa encumenlerinden sec;ilen be§er 
azadan miirekkeb muvakkat enciimene 
havale etmi~tir. Ziraat enciimeni mazba
tasmda ormanlanmiZin bugiinkii vaziye· 
ti ve bunlann Js!aht hakkmdaki gorii~ ve 
dii§iinceler §U ~ekilde toplanmaktad1r: 

1 - Tiirkiyede ormanlar harab edil
mektedir. 

2 - Ormanlar ortadan kalkmca zi -
raat te temelinden saTSJ!acakhr. 

3 - Turkiye ormanlanm ac1kh hale 
koyan yangmlar, tarla a<;mak itiyad1, 
hayvanlar ve bilhassa ke~;ilerdir. C:unkii 
bunlar yeni surgiin filiz ve fidanlarm tii
remesine meydan vermemektedir. 

4 - Sahillerde ve ~ehirlere yakm yer
lerdeki ormanlar bugiin tamamile harab 
bir haldedir. 

5 - Ormanlann tasarruf vaziyeti 
pek kan~1khr. Neresi devletin, neresi e§· 
hasm ve neresi koyluniin oldugu belli 
degildir. Bundan dolay1 orman halk~a 
sahibsiz saytlarak alabildigine harab e -
dilmektedir. 

6 - Bugiinkii te~kilatla ne orman 
korunur, ne de fenni surette i§letilebilir. 

7 - Buttin devlet te$kilah ormanlar 
i~in kat'i derecede alakalandmlmamJ&hr. 

8 - Ormanlann boyle tahribi devam 
ettikc;e, d1~andan kereste getirmek mec • 
buriyeti kar~ISlnda kalmacak ve gelecek
lere agJT bir yiik buak1lm1$ olacaktu. 

9 - Bugunkii mali kudret umumi bir 
agaclandirmaya musaid degildir, aynca 
bir agaclandJrma mukellefiyeti zaruridir. 

1 0 - Orman memurlan, ormanlann 
&eni§ligine gore pek az olmakla beraber 
gordukleri mu§kiil vazifeye nazaran ma· 
a~lan <;ok azd1r. Halbuki herbirinin eline 
Pek buyuk servetler emanet edilmektedir. 

Mec!is Ziraat encumeni, bunlara <;are 
nlarak ta ~u esaslar dairesinde hemen i§e 
l:>a lanmasm1 zaruri gorUyor: 

1 - Koruma i~in <;ok §iddetli hiikum· 
lerin konmas1, 

2 - Ormanlarm miilhak bir bi.itc;e ile 

mas1 ve ayn bir sermaye ve muhasebe ile 
kuvvetlendirilmesi, 

4 - Orman hududlarmm ve tasar • 
rufun belli edilmesi, bunun ic;in hususi 
mahkeme ve komisyonlar te~kili, 

5 - Devlet ormanlarmdan intifa ve 
otlamak hususlanmn kaldmlmas1, 

6 - Ormanlann en c;abuk usullerle 
haritalannm almmas1 ve orman serveti • 
nin belli edilmesi, 

7 - T ehlikeli vaziyetler doguracak 
ormanlarm koruma ormam olarak ilam, 

8 - Orman memurlarmm meslek bil· 
gilerinin yiikseltilmesi i~;in bu meslegin 
mekteblerine biiyiik ehemmiyet verilme· 
si ve bunlara ragbetin artmlmasJ, 

9 - Eski memurlar ic;in kurslar ac;Jl· 
mas1, 

10 - Agaclamaya biiyiik ehemmiyet 
verilmesi, 

11 - Kay, §ah1s ve hiikmi §ah1s or • 
manlannm ~iddetle devlet murakabesi al
tma almmas1. 

Bu neticeleri gozoniinde bulunduran 
Ziraat enciimeni ormanlar iizerinde dev
let hukukunun yerle§mesini tabii ve za
ruri gormekle beraber §ah1slann miilkiyet 
haklanna dokunmaml~ ve koyliilerin ote
denberi ormanlarla alan alaka ve fayda
lan da du§uniilerek orman civanndaki 
koyliilere devle tormanlanndan par~;alar 
ayrdmasJ; ormanlara zarar vermiyecek 
mahallerde ke<;iden ba~ka diger hayvan
lann otlatdmasl; ormanlann devlet tara
fmdan i§letilmesi gozoniinde tutulmakla 
beraber, uzak ve sarp mahallerde bulu
nup ta biiyiik tesisatm viicudunii icab et
tirecek ve ~imdiye kadar i§lenmemi§ or • 
manlann hiikumetle birlikte milli serma
yeli Turk ~irketleri tarafmdan i.Jettirile -
bilmesi; tasarruf haklan mevkuf olan 
Evkaf ormanlarmm hususi ormanlar ah
Hmma tabi olup Evkaf dairesine, a~ar 
ve resimleri mevkuf alan ormanlann ise 
devlete aidiyeti ve sahibli ormanlarla 
hukmi ~ah1slara aid ormanlarm idaresi ve 
agacland1rma mukellefiyeti hususlann
da, layihaya aynca hiikiimler koymu§ -
tur. Ziraat enciimeni, bu iia:velerden 
ba~ka. layiha iizerinde baZI deg1~iklik -
ler de yapmt~hr. Orman muvakkat encii
meni yakmda toplanarak layiha uzerinidaresi, 

3- Devlet i~letmesinin canlandml- d~ cahsmalara ba~hyacakhr. 
"'''"'''''"''""'""""""llllllllllllllllllfllllllllllllllll/lllfllfiUIIIIJIIIIJIIfiiiJIIIIIIIIIIIIIflllllllllllllllmnnnmnuuu•••""'"'''" 

Havzadan gelecek 
komiir treni ilk 

Ankarada biiyiik mera
simle kar$IIanacak 

Ankara 12 (Hususi) - ismet lno • 
nii hukumeti, demiryolu siyasetini tatbika 
ba§ladJgl zaman komiir hayzasm1 memle
ketin ic; taraflanna baglamayt birinci 
Plana alml§, bu maksadla trmak istasyo
nundan Filyosa dogru uzun bir kol uzat
rmya ba§lam!§tl. 

390 kilometro uzunlugundaki bu kola 
927 de ba§land1, bir~ok emeklerden ve 
45 milyon lira kadar para sarfmdan son· 
ra 935 senesi Cumhuriyet bayrammda 
lrmak - Filyos aras1 tamamland1. Komur 
Yolumuz, bu suretle Karadeniz kiyJ!a • 
rtna varmt§ bulunuyordu; fakat Zongul
daga dogru uzatJlmadlgi takdirde komiir 
llleselesi halledilmi~ degildi. 

Filyosla Zonguldak arasmdaki mesa
fe 25 kilometro kadar olmakla beraber 
bu taraflarda arazi <;ok c;etin oldugundan 
ara bsmm tamamlanmasJ ic;in be~ mil -
Yon liraya ihtiyac vard1r. 

Irmak - Filyos k1smmm tamamlanmasJ 
Yakla§lrken Naf1a Vekaleti, Filyos • 
Zonguldak arasmda da in&aata ba§la • 
llll~h. Bu in~aat cidden biiyk bir gayretle 
ilerilemi~. sarp arazi yanlmi§, tuneller a
~llrnl~ ve hattm 15 kilometroluk birinci 
k1srn1 tamamlanml§hr. Demiryolu ~imdi 
<;atalagzma varm1~ bulunuyor ki, ko -
lllur havzasma ilk defa baglanml§ oluyor. 

!~te Ankarada, onumuzdeki c;ar§amba 
giinu yap1lacak biiyiik kar&llama merasi
tninin sebebi budur. ilk komiir treni, 
muazzam ve suslu bir katar halinde, 
havza komiirlerini Ankaraya ta~1yacak 
ve boylelikle 1<; Anadolunun komiir ihti
Yacmtn teminine de aym 18 inden itiba -
ren ba~lanacaktJr. Komiir yolu, havza 
i<;in de yeni ve muhim bir inki§af amili o
lacaktJr. 

ltalya Krah hasta 
Roma 12 (A.A.) - Kral Viktor Ema

huel, rahatstzdtr. Bu sebebden ytldo • 
niimu munasebetile yaptlmt§ olan as
keri ge<;id resminde haztr bulunama -
lnt§hr. 

ingiltere 
Sekizinci 

Krab 
Edvard 

Anavatan filosunu 
tefti~ etti 

Portland 12 (A.A.) Kral, hii -
kiimdar s!fatile ilk defa olarak, bugun 
anavatan filosunu tefti§ etmi§tir. Kral, 
ingiliz bahriyesinin inki~aflanm gorm:k 
uzere son defa Portlandda bulundugu 
mada alelade bir bahriye yuzba~ISI idi. 
Kral, halk ve bahriyeliler tarafmdan §id

detle alki&IanmJ~hr. 
Firtlnaya ra&_men, Kral, pr~gram mu· 

cibince tefti~ine devam etmJ~hr. 

Ankarada T tb F akiiltesi 
kuruluyor 

Ankara 12 (Telefonla) - Ankara U
niversitesinin Ttb Fakultesi de i:iniimiiz
deki mali sene ic;inde kurulacakbr. Bu 
yoldaki haztrltklar hayli ilerlemi~t~r. 
Fakiilte §imdi lise binasu~m bul~md.ug~ 
yerde yaptlacakbr. Maanf VekaletJ 11-
scyi Yeni§ehirde in~a ettirecegi bir bi
nada (Atatiirk Liscsi) unvanile ac;a -
caktJr. Bundan ba§ka Ba§vekalet binas1 
civarmda yeni bir ortamekteb de ku -
rulacakbr. 

Ad konacak yeni 
tayyarelerimiz 

Ankara 12 (Telefonla) - Hamiyetli 
halktmtzm teberrularile Turk Hava ku
rumunca gec;en sene satm almarak or
duya hediye edilen 32 tayyareye ad 
konma merasimi alakadar yerlerde bu 
aym 15 inde yap1lacakttr. 

Mersin ve Karsta hayvan 
borsalar1 

Ankara 12 (Telefonla) - Mersin ve 
Kars mmtakalannda hirer hayvan bor
sasJ kurulmast Vekiller Heyetince ka
r ar la~ttnld1. 

pARiS BORSASI 
Paris 12 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlardtr: 
Londra 105,15, Nevyork 21,54 1/4, 

Berlin 868, Briiksel 364,50, Madrid -, 
Amsterdam 1137,50, Roma 113,40, Liz
bon 95,55, Cenevre 495,25, bak1r -, ka
lay 234,15,16, altm 142,10, giimii§ 20. 

CUMHURiYET 

Hldiseler aras1nda 

Hangisi dogru ? 
Fiatler mi, fiatlar mr? Saatler mi, 

saatlar mr? Vakit mi, vakrt mr? 

lki senelik Parti Viliyet 
Kongreleri ba§hyor 

Yaz1 yazanlar bu sualleri hcila bir
birlerine aoruyorlar. 

Birinci miilaha.za: Bu ve buna ben· 
zer kelimeler tiirkfielefmiflerdir. On
larr tamamile benimsiyebilmemiz ifin 
kendi kaidelerimi.ze uydurmalryr.z. 
Tiirkfie ahenk kaidesi, «fiatlar», «sa
atlar», «Vak•t» fekillerini bize teklif 
ediyor, dogrusu budur. 

lkinci miilahaza: Birt;ok lisaniyat
t;rlara gore, ahenk kaidesi iptidailik 
alcimetidir. lleri ve canlr dillerin lo
netigi onu kabul etme.z. Kelimelerin 
ba,ladlklarr hecelere gore, bir ses 
yeknasaklrgr ifiinde kalmalarr iptidai 
manada ahenk, fakat bir dilin • tabir 
cai.zlfe • in,ad orkestralfyonu bakrmm
dan ahenksi.zliktir. Hifl olmazlfa arab
ca ve acemceden gelen kelimeleri bu 
monoton telalfuzdan kurtarmalryr.z: 
cFiatu degil cfiati», uaatu degil ua
ath demeliyiz. 

Si.zce bu iki miilahazadan hengisi 
daha dogrudur? 

Bence ikincisi. 

PEYAMI SAFA 

Endiistride yalntz 
<;ok degil, ayni zamanda 
iyi ve giizel! 

[Ba$makaleden devaml 

yeri olmakla beraber bu mesele esasen 
iyi kaliteli iptidai maddelerle baret hie; 
esirgenmiyen zengin bir imal meselesidir. 
Ona gore de maliyet ve sab§ fiatlan bit
tabi fazla olacaktlr. Bu fazlahk iplikte 
be§ on kuru§, ~orabda 50 - 1 00 - 150 
kuru§, ipeklilerde 1 00 - 200 - 300 kuru§ 
gibi fazlahklar arzedebilir. V arsm etsin, 
fakat bu iyi kaliteler behemehal vucude 
getirilsin. Onlar hakikaten iyi kalitelerse 
dedigimiz fiatlara mu~teri bulmakta hie; 
zorluk ~ekmiyeceklerdir. Hatta psikolog 
satlcmm bize dedigi gibi memnuniyetler
le. 

N e hacet, dedigimiz gibi, i~te iplik 
buhranmm bile memlekette bir kalite 
buhram demek oldugunu goriiyoruz. 

Ne parlak bir delildir ki memlekette 
bu kadar c;orab yapJ!dJgi halde luks se
ven kadmlanm!Zin gozleri bu meta itiba
rile gene Avrupadadu. Ciinkii dahilde 
GOk <;arab imal ediyoruz, fakat kalite iti
barile zevkleri tatmin etmekten uzak ka
hyoruz, ve garibi rekabet sevkile gittikc;e 
daha ziyade uzakla~tyoruz! 

YUNUS NADI -···· Subay ve askeri memur
larin ya~ haddi 

Ankara 12 (Telefonla) - Subay ve 
askeri memurlann tekaiidu ic;in riitbe ve 
stmflanna gore tayin olunan ya~lan 
gosteren kanun degi~tirilmektedir. Bu hu· 
5ustaki layiha Meclisin yannki ruzname-
5ine almd1. Layihaya gore butiin subay 
ve askeri memurlardan a§agJdaki mad· 
delerde gosterilen ya~lan bitirenler hiz • 
mete muktedir olsalar dahi cezalarma ba 
kilmaksiZin tekaiid edilirler. Bu suretle te· 
kaiid edilenler 1076 say1h ihtiyat subay 
a~keri memurlar kanunu hiikiimlerine ta
bidir. Mezkur kanuna tevfikan hizmete 
almd1klan zaman kendi rutbe ve sJmfla· 
rmdaki muvazzaf subey ve askeri memur

lann almakta olduklan muhassasah ahr· 
lar. Layihamn ikinci maddesi §Oyledir: 
Y arsubaylar, as tegmen ve tegmenler ic;in 
hizmet edecekleri azaml ya§ ( 41), yuzha· 
§1 ve onyiizbaeyllar i~in ( 46). binba§tlar 
ic;in (52), yarbaylar ic;in (55), albaylar 
i<;in (58), T uggeneral, Tiimgeneral, 
T uggeneral, T ugamiral ve Tumamiral· 
lar ic;in ( 60), Korgeneral, Orgeneral, 
Koramiral, Oramiral!ar ic;in ( 65), Ma
re§al ve biiyuk amiraller ic;in (68) dir. 

Layihanm iic;iincu maddesi asker! me· 
murlann hizmet edecekleri azami ya§ 
(60) olarak tesbit etmekte yalmz altm· 
c1, yedinci, sekizinci smlflarla memur mu· 
avinlerinin azami ya§lanm (55) olarak 
tasrih etmektedir. N e§ri tarihinden mute· 
ber olacak bu kanunla 12 haziran 1933 
tarih ve 2272 say1h kanun ilga edilmek • 
tedir. 

Rusyada tevkif edilen 
Alman miitehassislar 
Moskova 12 (A.A.) - Tas ajanst bil-

diriyor: 

Moskovada, Alman tebaasmdan bir 
kac; ecnebi mi.itehassts, devlet aleyhine 
faaliyet suc;undan tevkif edilmi~tir. Ad
liye, bu meselenin tahkikatma dcvam 
etmektedir. 

Bekir Sitkt Pa§a diktatorliik 
kurmtyacakmi§ 

Londra 12 (Hususi) - Bagdaddan bil
dirildigine gore, Iraktaki askeri hare -
kat reisi Bekir Sttkt Pa§a memlekette 
diktati:irliik kurmak istedigine dair de
veran eden §ayialart tekzib ederek, or
dunun halkm menfaatlerini temin et • 
mi~ bulundugunu si:iylemi~tir. 

Bu seneki kongrelerde Millet Meclisi azalartndan 
hirer meb'usun bulunmas1 karar albna abnd1 

Ankara 12 (AA) - Cumhuriyet 
Halk Partisinin iki senede bir yapllmak
ta olan i! kongrelerine memleketin her 
tarafmda ba~lanmak Uzeredir. Partinin, 
memleketin siyasi ve i~timai hayatmda 
giittiigu yiiksek maksadm tahakkukunu 
kolayla~tJrmak, inki§afmi art1rmak ve 
hizlandJrmak ve Parti faaliyetile huku
met idaresi arasmda daha s1k1 bir ya -
kmhk ve daha ameli bir beraberlik temin 
edilmek i~;in Parti Genba§kurunca ah -
nan karann tahakkuku derecesini yakm
dan tetkik ve mu~ahede etmekle beraber 
bu kongrelerde Partili vatanda§larm mil
let ve memleket i§lerinde ileri siirecekleri 
fikir ve mutalealara yakmdan temas et -
mek ve kongrelerin dilek i~leri iizerinde 
serbest munaka§aSJ ve keza tuzuk hu • 
kumleri i<;inde yap1lacak se<;imlerin ser ~ 
bestc;e cereyam maksadile bu y1l il kon
grelerine Biiyuk Millet Meclisi iiyelerin
den mu§ahid s1fatile hirer meb'us i~tirak 
ettirilmesi Partice karar altma ahnml§ • 
t1r. 
Parti genyonkurulu diin toplandt 

Bugiin saat 15 te Parti merkezinde 
Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Gene! Sekreteri Sukrii Kayamn 
ba~kanhgmda toplanan genyonkurulda 
bu maksadla il kongrelerine mu~ahid ola
rak i~tirak edecek olan meb'uslar da ha
Zlr bulunmu~lar ve bu vazifeleri hakkm
da kendilerile goru~meler yap!lml~hr. Bu 
munasebetle Sukru Kaya tarafmdan Par
ti ve memleket i~leri uzerinde umumi bir 
hasbihal de yap!lm!§tlr. 
Vilayet kongrelerinde bulunacak 

tneb'uslar 
Vilayet kongrelerinde rnii§ahid olarak 

bulunacak saylavlar ~unl•rdu: 
Afyonkarahisarma N uman Aksoy 

(Antalya), Amasyaya Ziya Karamursel 
(istanbul), Ankaraya Dr. Hakkt $ina-

si Ere! (istanbul), Antalyaya Enver 
Adakan (Bahkesir), Aydma Kamil 
Dursun {izmir), Bahkesire Edib Ergin 
(Mardin), Bilecige Nakiye Elgun (Er
zurum), Boluya Adnan Menderes (Ay
dm), Burdura Rasim Ferid Talay (Nig
de), Canakkaleye General Kaz1m Se
viiktekin (Diyarbekir), Canakkaleye 
Rifat Araz (Ankara), Corum a Dr. Mit
hat Alt10k (Zonguldak), Coruha Ali 
Barlas (istanbul), Denizliye A. Hilmi 
Arga (Kayseri), Edirneye Sadeddin 
Uraz (istanbul), Erzincana Hikmet h1k 
(Erzincan), Erzuruma Dr. Rtza Levent 
(Mardin), Gazi Antebe Raif Kara -
deniz {T rabzon), Giresuna Ali Dik -
men (Kocaeli), Gumii~aneye Haydar 
Rii~tii Oktem ( Denizli), 1 <fele A. R1 -
za Tiirel (Kon:va}, Ispartaya Beh~;et 
Gunay (Urfa), !stanbula H. Hayri Tan 
(Kocaeli), hmire Haydar Cer<;el (Af
yonkarahisar), Karsa Muhiddin Din<; • 
soy (Urfa), Kayseriye E~ref Demiral 
(Ankara), K1rklareline Nuri Tuna 
(Mugla), Kocaeline Dr. H. Vas1f Som
yiirek (Bahkesir), Konyaya Sevket Er
dogan (Gumu§ane), Kutahyaya Rag1b 
Ak<;a (Kocaeli), Malatyaya Gr. lhsan 
Sokmen (Giresun), Manisaya Kaz1m 
Okay (Konya), Maraeya Haz1m Borek
ci (Klrsehir), Muglaya H. Mehmed 
Somer (Kiitahya), Nigdeye Re~id Oz
soy (Kayseri), Orduya fsmail Sabun -
cu (Giresun), Rizeye Hamdi Yalman 
(Ordu), Samsuna Siikru Ko<;ak (Er -
zurum}, Sinoba Vaslf Cinay (Malatya), 
S1vasa M. Ali Yoriiker (Samsun), Te
kirdagma Rag1b Ozdemiroglu, T okada 
Hilmi Coruk (Mardin), Y ozgada Ahf 
Tiiziin Coruh), Zonguldaga Halid 0-
naran Burdur). 

Geri kalan vilayetler aynca bildiri -
lecektir. 

Avusturyadan sonra .. 
[Ba~tarat, 1 fnd sahitedel 

takiben Avusturya ile Macaristanm da 
Habe§istamn ilhakmJ resmen tamdlklan
m ve Habe§istanm iktJsadi istismanna A· 
vusturya ile Macaristanm da i§tirak ede· 
ceklerini bildirmektedir. 

Malum oldugu ve~hile birkac; ay ev· 
vel Avusturya mecburi askerligi ihya et· 
mi§ti. Avusturyay1 takib eden Macaristan 
sulh muahedesi ahkamma gore ancak 
35 bin ki§ilik bir ordu muhafaza edebile· 
cekti. 

Macaristana adalet 
Londra 12 (A.A.) - Gazeteler, 

Roma protokolunu imzahyan devletlerin 
Viyanada yapmakta olduklan miizake
releri dikkatle takib eylemektedir. 

Hal en Viyanada bulunan Ward 
Price, Daily Mail gazetesine yazd1g1 bir 
makalede Habsburglann tekrar tahta 
<;Ikanlmasmm, konferans azalan ic;in hie; 
bir menfaati haiz olmadJgmt tekrar et -
tikten sonra Macaristandan bahseyle -
mekte ve Viyana konferansmm Macaris
tan ic;in adalet taleb eden bir beyanna -
me ne~reyliyecegini bildirmektedir. 

Daily Telegraph gazetesinin Viyana 
muhabiri de, Macaristanm, silah musa
vah meselesinin mi.izakere edilmesini 
muhtemel gormekte, yalmz bu hususta 
herhangi bir beyannamenin bugun degil, 
fakat Kral N aibi Horthynin Romay1 zi
yareti esnasmda ne§redilecegini sanmak· 
tad1r. 

Bir damftklt dogiif 
Moskova 12 (A.A.) - Gazetelerin 

Paristen alarak ne§rettikleri haberlere go
re, !talya D1~ hleri Bakam Kant Ciano· 
nun te§ebbiisii iizerine, Italy a ile J apon
ya arasmda miizakerelere ba§lanmJ§hr. 
Bu miizakereler, italyanm Manc;ukuo, 
J aponyamn Habe§istan ilhakm1 t<~;m -
mas1m ve Japonyamn Habe§istanda Ita!· 
yamn da Mac;uride konsolosluklar ihdas 
eylemelerini istihdaf eylemektedir. 
Komiinistlere karfr miiflerek cephe 

Vi:vana 12 (A.A.) - iyi malumat 
almakta alan mehafil, bu ak§am ii<; ta • 
rafh konferansm ic;tima1 sonunda ne§re· 
dilecek alan tebligde, 11 temmuz tarihh 
Almanya - Avusturya ittifakmm sulha 
hadim oldugunu zikredecegi, Macarista
mn hukuk musavah tz.lebine muzaheret 
eyliyecegi ve halya - Avusturya ve Ma
caristamn komiinist propagandasma kar· 
§! mu§tereken mucadele edeceklerini be
yan edecegi soylenmektedir. 

«Romanya bir karrf toprak 
vermiyecek» 

Biikre§ 12 (A.A.) - Namlardan 
M. Nistor, Lapedatu, inculetz ve \'aler 
Popp ile liberal fukas1 reisi M. Bratia
no, Aradeada Y ahudiler aleyhinde bii
yiik bir niimayi§ tertib etmi§lerdir. Bra -
tiano, bu numayi§te bir nutuk soyliyerek 
ezciimle demi§tir ki: «Romanya, asia bir 

kan~ toprak vermiyecektir. Parc;alanml§ 
Romany a, lngiltere ve F ransamn kuv -
vetli yard1ml.an sayesinde vaktile ecnebi 
hakimiyeti altma sokulmu~ olan U~; mm
takasmi istirdada muvaffak olmu tur. 
Bunlardan biri olan T ransilvanya, bin 
senedenberi halas gununu bekliyordu. 
Trianon muahedenamesi, muzaffer ola
caklanm zannedenlerin zorla kabul et -
tirmi§ olduklan Biikre~ muahedesinden 
<;:ok daha mutedildir. Sulhun esas1, mil~ 
liyetler prensipleridir. Silahlanma siya -
setimize devam edecegiz.» 

Biikre§ 12 (A.A.) - Liberal parli 
Grose • Verdeinde tadilcilik aleyhine bu· 
yiik bir niimayi§ tertib etmi§tir. lc;, h. 
Kiiltur ve Adliye Bakanlan ile parti li· 
deri Kostantin Bretiano bu niimayi~ es· 
nasmda soz almt§lardn. 1c; hleri Bakanl 
M. ineluez M. Musolininin Macar tadil· 
ciligi lehine millete soyledigi nutku pro
testa etmi§tir. 

M. Vi,ner lngilterenin miizahere
tini kaa:anmak i~in Londraya 

gidiyor 
Belgrad 12 (Hususi) - Avusturya

daki kraliyet~iler reiSI Baron Visnet 
Habsburglarm avdeti i<;in 1ngiliz ricali
nin miizaheretini tamin etmek iizere ya -
kmda Londraya gidecektir. Birka<; giin
denberi Romada bulunan ve M. Muso
lini ile uz,un mulakatlar yapan Baron 
Visner bugun birdenbire Viyanaya hare
ket etmi§tir. Baron Visnerin Viyana kon
feransJ uzerine icrayi tesir etrnek istedigi 
haber verilmektedir 

Avu1turya Kralcrlarr reisinin 
beyanatt 

Baron Visner Deyli Mey) gazetesi -
nin Roma muhabirine ~u beyanatta bu • 
!unmu§tur. 

«- M. Musolini ile Habsburglarm 
donmesi meselesini goru~tiim. halya Ba§· 
vekili bu meseleyi Avusturyaya aid da· 
hili bir mesele telakki etmegi ve ona 
beynelmilel bir mahiyet atfetmemegi ka
bul etti. Bundan ba~ka M. Musolini Ar
~idiik Ottonun avdetine ltalyamn muha
lefet etrniyecegini de resmen bildirdi.» 

Baron Visnerin Viyana konferans1 
nezdinde baz1 te§ebbiislerde bulunacagt 
soylenmektedir .. 

Kont Ciano Viyanada Alman 
elfisile goriiflii • 

Belgrad 12 (Hususi) - Viyanada 
bulunan ftalyan Hariciye N azm Kant 
Ciano, Alman el~isi von Papenle muhim 
miilakatlarda bulunmu&tur. 

Gelecek toplantr Peflede olacak 
Viyana 12 (A.A.) - Roma pro

tokoluna mensub uc; htikumet miimessil· 
leri gelecek toplanhlanm Budape§tede 

yapmag1 kararla§hrmi§lardJr. Bu toplan· 
hlann tarihi bilahare tesbit edilecektir. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

DonanmallllZI te,yi 
edelim 

Akay ve ~irkett Hayriye di
rektorlerinin nazan dikkatine 

urk donanmasJ, Maltayt ziya -
rete gidiyor. Tiirk bahriyelileri, 
dunun en buyiik denizcilerinden 

birinin, a tal an T urgud Reisin, ugrunda 
can verdigi adada, bugiinun en buyiik 
denizcilerinin misafiri olacaklar. Turk 
gemileri, Maltaya girerken Turk gemi -
cileri, yalmz T urgudun kahraman to run· 
lan degil; Hubert Pa§anm ve Amiral 
Gambelin klymetli talebesi olduklanm da 
gostereceklerdir. N e yaZik ki onlarla be· 
raber degilim ve al bayrag1mm dunya -
mn en muhte§em donanmasile La Va • 
lette bataryalan tarafmdan selamland1 -
gm1 gormek ve size yazmak §eref ve saa· 
detinden mahrum kalacagJm, Bunu Turk 
gazeteciliginin talihsizligine verip gec;i • 
yor ve as1l mevzuuma geliyorum. 

Hahram beni aldatm1yorsa, Turk do· 
nanmas1 y11lardanberi ilk defad1r ki bir 
ecnebi harb limamm ziyarete gitmekte -
9ir. Daha evvel, Kiel limanmm a<;dmasJ, 
lngiliz Krallannm tac g1ymesi gibi to -
renlerde bir tek kohne Osmanh harb ge· 
misi bulunurdu. (Be§inci Corcun te -
tevviic merasiminde bulunan ve o zaman 
yeni bir gemi olan Hamidiye mustesna) 
F akat, bir muharebe kruvazorile muhrib
lerden ve denizalt1 gemilerinden miirek· 
keb bir filomuzun bir ecnebi limamn1 
resmen ziyaret ettigi vaki degildir. Bu, 
ilk defa vaki oluyor, hem de talihin daha 
dogrusu siyasetin bir cilvesi olarak !ngiliz 
ve Yunan limanlan ziyaret ediliyor. 

Denizci devletler ic;in, s1k stk tekerriir 
eden ve alelade bir§Cy olan bu ziyaretin 
Turk filosu i~in, buyiik ehemmiyeti var 
du. (:Unkii, hem donanmam1z bOyle bir 
seyahate ilk defa c;Ik1yor, hem de birisile 
yanm amdan, otekisile bir amdanberi }'11-
dtzlanmlZln ban~madJgi ve nihayet 
Cumhuriyetimizin dost oldugu devletlerin 
limanlarmt ziyarete gidiyor. 

Mademki bizim i<;in yepyeni ve fev • 
kalade bir hadise kar§JsmdayJz. 0 hal
de, !ngiliz ve Y unan sulannda Turk 
bayragmt ~erefle gosterecek olan donan· 
mamlZI, merasimle te§yi etmek laz1mdlr, 
fikrindeyim. Bu fikrin uzerinde durarak 
teklif ediyorum: 

~irketi Hayriye ve Akay Idaresi, do· 
nanmay1 te§yi etmek istiyen yurdda§lar 
i~in birka~ vapur tahsis etsinler. Bay di
rektorler, bu teklifimi okuyunca hemen 
yi.iztiniizli ek§itmeyin I T ahsis edilecek 
vapurlara halk bedava binsin, demiyo -
rum. Muvaf1k goreceginiz bir ucret mu· 
kabilinde binsinler. Bu vapurlar, donan· 
ma}'l y e§ilkoy onlerine kadar te§yi et -
sinler. Hele, vapurlara ~ehir bandosu gi· 
bi hirer miZika da konulursa ~ok iyi o· 
lur! 

Deniz bayram1, mehtab safas1, kay1k 
yan§lan gibi i~ler ic;in bol bol vapur ver· 
mekten ~ekinmiyen bu iki idarenin sev
gili ve kahraman donanmaffi!ZI te§yi i<;in 
• parast mukabilinde - birkac; vapur tah· 
sis etmekten <;ekinmiyeceklerini iimid e • 
derim. <;unkii, bu milli bir bore, bir de· 
nizcilik vazifesidir. 

Bulgar partileri 
Kraldan kanunu esasinin 

iadesini istemisler -- ' 
Sofya ! 2 (Telefonla) - <;iftc;i, !i • 

beral. rad1kal sosyalist, demokrat ve ho· 
voz partileri mumessil!erinin imzalad1g1 
bir muhhra bugiin saat 1 7 de Krahn Hu· 
susi Kalem miidiiriine verilmi~tir. 

Bu muhttrada, bir an e~el eski ka • 
nunu .esasinin iadesi ve intihaba ba§lan • 
mas1 Jstenmekte ve mil!etin bu hususta 
daha. fazla bekliyemiyecegi soylenmek
tevml$. 

Prens Pol, lngiliz ricalile 
Akdeniz meselesini 

gorii§ecekmit 
Belgrad 12 (Hususi) - 1ngiliz ga • 

zeteleri burada bulunan Yugoslavyanm 
hiikumet Prensi Polun bu ziyaretinden 
ehemmiyetle bahsederek ingiliz ve Yu • 
goslav hanedanlart arasmdaki samimt 
miinasebah tebariiz ettirmektedirler. 

Londra mehafiline gore Prens Pol ln
giliz ricalile Akdeniz meselesini gorii§ • 
mek uzere Londraya gelmi~tir. 

Miiessif bir oliim 
Eski zabitlerimizden ve mulga lttihad 

vc T erakki Cemiyeti murahhaslarmdan 
Bay Sabancah Hakk1, dun gece fiic'eten 
vefat etmi§tir. 

Cenazesi bugiin saat on birde $i§lide 
Osmanbeyde ;:iairnigar sokagmda Ne -
bahet aparttmanmdan kaldmlacak ve 
T e§vikiye camisinde namaz1 k1lmdiktar 
sonra aile makberesine defnedilecektir. 














