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Tiirk inlnlabl hakkmda §imdiye 
kadar yazllmt§ eserlerin en miikem
melidir. Franstz parlamentosu reisi 
Herriot ve doktor Kopriilii Fuad eser 
i~in birer mukaddeme yazmt§lardtr. 
Her gencin elinde bir tane bulun
mahdtr. ~talyan rekabeti - Muharrem Feyzt Toga~ Telefon: Ba§rnuharrlr ve evl: 22366 •. Tahrlr heyetl: 24298. Idare ve rnatbaa ktsrnt 24299 - 24290 

----

«On be§ giin daha sabzr I» Biiyiik ~ef Istanbula geliyor 
Ba§vekil diin Partide Hatay 
davastntn miizakere ile halli 

yo luna girildigini bildirdi · 
Aydinlattlmasi ((Biiyiik ~ef ,ahs1nda milli feref ve 
Laz1m noktalar 
Sancak davasmm, hudud va· 
ziyetlerile mukayesesi dost 
tnemleketler efkarmt aleyhi
hlize te§Vi§ etmek istiyen bir 

lllugalatadan ba§ka bir§eY 
degildir! 

fE5l u nokta1ar daha ziyade fngiliz 
lg) dostlanrmza taalluk ediyorlar, 

ve aleyhirnize propaganda ol
mak tizere has1mlanm1z tarafmdan rne
haretle ortaya ahlrnt§lardtr. ingiliz ~fka
nm ku§kuland1rmak maksadm1 tak1b e
den bu Turk aleyhtan propaganda nok
talanm ~oyle mahyabiliriz: 
• ~: lskenderun • Antakya ve hava

hst tneselesi gi'iya hakikatte yalntz 
oraya mahsus bir mesele olmaytp 
bunun biitiin Tiirkiye cenub hudud
l~nrun Tiirkiye lehine yeniden diizel
blmesine bir mukaddeme saytlmast 
lazun gelecegi yolundaki isnad. Bu 
suretle zamanla Halebin ve §arka dogru 
Suriye hududlannm §imali lraka ve Mu
sula kadar imtidad edecek bir tadili ta
savvur edildigini kabul etmeliymi§. 
. 2: iskenderun - Antakya ve hava1isine 

aid Turk iddialan civardaki !ngiliz man
da v: h~a!eleri itibarile !ngiltereyi du-
un urmeh 1mit. 

3 : Sur!!eye aid kararlar ancak ii~ y 1) 
so~ra . kat_ lye~ kazanacak oldugu hal de 
T urkiyenm §tmdiden nic;in bu kadar faz
la tela§ ve asabiyet gosterdiginin manast
m a~lamak mti§ki.ilmii§. 

. Btr ~ ranslz telkini olan son maddenin 
~IIe lngtlterede safiyane az~;ok kabul ye
n fularak makul gori.ilebilmi§ oldugunu 
Eh:ma~tan. cidden miitehayyir olduk. 

mmtyeh derkar olan bu noktalann 
d_~rhal izaht ve _bi1hassa sulhseverliginde 
§uph: olmiyan lngiliz efkannm tenvir ve 
tatmm olunmast lazirndtr. 

ls~~nderun - Antakya ve hava1isi me
s:.1e.smm bir hudud mese1esi o1madtgi 
Irz ilbir dikkatle derha1 rneydana c;tkar. 

• 1~ skenderun • Antakya ve havali
&Irun T" ki k' ur yeye ilhalant istemiyoruz 

1 onu bir hudud i§i telakki etmege 
\'e ettirmege imkan olabilsin. Halk1 
en a§ v k k 
"V l' .a~1 IT amhk Tiirkli.ik o1an bu ha-

a 1 -tm biz F ransa i1e tahsisan bu ktt' a
nh d iirk mahiyeti esas1 i.izerinde bir mu
~ e. e akdetmi§tik. !§te i§rndi bu muahe-

en.tn. hakiki bir tatbik sahas1 bu1abilmesi 
Ve 1shkl~l. 1 k a 1 mevzuubahs Suriye sahasmda 

hassasiyeti tecessiim ettiriyor>) 

Paris el9imiz Vienof ile tekrar gorii~tii 

Hariciye Vekilimiz, projemizin bugiinlerde 
Parise yollanacagim ve Konsey i~timamm 

3 giin geri kalacaglnl soyledi 

Dr. Rii~tii Aras izahat verirken 

Ankara 9 (A.A.) - C. H. Partisi I l~tima ii~ giin geri brrakrlacak 
Grupu. Ba~vekilin daveti uzerine bugiin Miizakere, Hariciye Ve~i!i Dr. A~~
saat II ,30 da Dr. Cemal T uncamn ba§-

1 
sm sci2.ile .a~dmJfbr. Hanc1ye Vekih, 

kanl1gmda toplanm1§hr. • ...................... ~~~~~.~~:.~.~~:~~.~ •• ~~.1 •. ······························································· - "\ ' 

· Antakyada umumi grev 

15000 Tiirkmii§ahidlerin 
oitiinde tezahiirat yapti 

Miisahidler bir Tiirk heyetile goriiftii 

iskenderuna gonderilen (:erkes boliikleri, Tiirkler 
aleyhine ~ah~acaklara verilmek iizere 

ayr1 silahlar gotiiriiyorlat 
Antakya 9 (Hususi muhabiri-~ 

mizden) _ Bugiin milli davay1 te-

id i~in Antakyada on be!f binden 
~azla Turk mii!fahid heyetin oniin· 
de biiyiik tezahiirat yapmi!fltr. Halk 

tezahiirat~dart 'iddetle alktflamt!f· 

br. 
Antakyada yaptlan biiyiik grev 
P 9 (A.A.) - Antakyadan 

ayas · d h"l' d b'" . d' alman haberler ~eh1r a I m e u-

Kumandan Bono 
Ankaraya geldi 

Ankara 9 (T elefonla) - Suriye
deki FransiZ kumandanlanndan Bono 
buraya gelerek F rans1z Biiyiik Elc;isi 
M. Ponsot'la gorii§mi.i§ ve tekrar Su
riyeye avdet etmi§tir. 

Atatiirkiin Ankaraya avdetlerinde istikbalinden bir inhba 
Ankara 9 (A.A.) - Reisicumh~r 

Atatiirk bu ak~am 1stanbula hareket bu~ 
yurmu§lardir. 

Merasim yapi1rnamas1 mukarrer olma· 
sma ragmen istasyonda V ekillerden, 
rneb'uslardan ve ha1ktan rniirekkeb bi.i
yiik bir kalabahk kendilerini te§yi et
mi~tir. 

Ba§vekil lsmet 1nonii ile Dahi1iye ve 
Hariciye V ekilleri, Biiyi.ik Erkan1har -
biye Reisi Mare§al F evzi <;akmak ayni 
trenle Gazi istasyonuna kadar Biiyii.k 
Onderi ugurlam1§lard1r. 

Atatiirk Eski,ehirde 
Eski§ehir 9 (Hususi muhabirirnizden 

telefonla) - Maiyet1erinde mutad zevat 

bu1undugu halde Ankaradan hareket e
den Atatiirk saat on bu~ukta Eski§ehire 
geldi. lstasyonda kumandan, vali, miilki 
ve askeri erkan ve c;ok kalabahk bir halk 
tarafmdan kar§I1and!. Atatiirk istasyonda 
bulunanlarla bir rniiddet hasbiha1de bu-
1unduktan sonra maiyet1erile birlikte Or
du Evini ziyaret etti. 
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S. M. Yorgi 
• 
Ilkbahm-da Biiyiik 
~efimizi ziyaret 

edecek 
Ankara 9 (T eleionla) - Bu -

yiik ~efirniz Atatiirkle tam§mak ii
zere dost Elen milleti Krah S. M. 
Y orginin memleketimizi ziyaret ede· 
cegi anla§I1maktadu. Ziyaretin ta -
rihi heniiz takarriir etmemi§ olJJlak
Ia beraber bahara dogru vaki ola -
cag1 soylenrnektedir. 

Hava miidafaas1 
Hazarda ve seferde vazife 

gorecek te~kilat 
Ankara 9 (Telefonla) - Bir Hava Ve

kaleti ihdas edilecegi yolundaki haber
ler burada teyid edilmemektedir. Bu 
haberin te§kili dii§iiniilmekte olan bir 
kumandanhktan galat oldugu anla§Ih -
yor. Hava miidafaas1 ve hava hiicum -
larmdan . korunma mevzuu etrafmda 
muhtEllif cephelerden ~ah§Ilmakta dl
dugu ma!Umdur. Hatta son defa Dahi -
liye Vekaletinde miite§ekkil bir lromis
yon bunun i~in bir kanun projesi de 
hazrrhyarak Ba§vekalete vermi§ti. Ha
zarda ve seferde vazife gorecek clan ha
va miidafaa kumandanhgmm muhtelif 
sahalardaki ~ah§malarm nazrmi olacagi 
anla§1lmaktad1r. 
•• II •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• II 

Talebeye verilecek 
tramvay pasolart 

KUTLU BiR YILDONOMO 

ismet inOnii; inOniinde 
milletin makiis 

talihini de yenmi§ti 
Bu sanl1 muharebelerin hatu-alartnt biz
zat o zaferin kahramant nasd anlattyor 

Bugiin, bize varhg1- ralanm §oyle naklediyor: 
mm yeniba§tan kazand1- « Y anm ctankh asker-
ran ve Cumhuriyetin te- ler, si.ingi.isii olmtyan, 
melini §ehidlerimizin mu- rnekanizmas1 uydurma 
barek kanlarile kuran is- ttifeklerini ~e§id baglar-
tiklal Harbinin yi.ice giin- Ia omuzlanna asmt§lar 
lerinden biridir. 16 se- Eski~hir, Gedus ve lne-
ne evvel bugiin isrnet lno- gol arasmda kanunusani 
nii, inoni.inde yalmz dii~- ba§mdanberi yagrnurlu, 
roam degil, Tiirkiin rna- tipili, insafstz bir hava-
kfis talihini de yenmi§ti. da gece gi.indiiz mi.ite-

Atatiirkiin, o zaman rnadiyen yi.iriiyorlar, sii-
lsmet inoniine ctektigi teb- variler, biiyi.ik ag1rhk 
rik telgrafmda soyledigi hamu1elerini terkilerinde-
«Siz. !noniinde yalmz k.i heybe1erine do1dur-
dii§mam degil; rnilletin rnu~lar, kiic;iik boylu ce-
makus talihini de yendi- fake§ Anadolu atlarile 
niz» sozii bugiin, bir ha- dahili tehlikenin birinden 
kikat o1mu§ ve Turk harici tehlikenin birine 
milleti, hayatm ve mede- yeti§mege ~ah§Iyorlar. 
niyetin her sahasmda za- Bir ordu ki nakliye kafi-
ferden zafere ko§mU§tur. lesi namma hic;bir vasi-

Birinci lnonii mey- tas1 yok. Herkes cepane-
dan muharebesinin yildo- sini ornuzundaki fi§ek -
niimii rniinasebetile o mu- ismet inonii, Biiyiik !Jefle bera- \igin, belindeki eski en • 
ha. rebent'n gaz1"1er1"ne ve ber Milli Miicadele gii.nlerinde k d k I k" .. w .. az an a rna utiigun, 
§ehidlerine sayg1lanrnm ve §iikran1anrni- mernleketinden getirdigi kahn Anadolu 
z1 sunmagt vazife bi1iriz. bezinden pantolonun cebinde ta§1yor. 

d~ e~f~run - Antakya ve havalisinin kenb\ mi ~~ ve miistakil hiiviyetile mevki ala
d1 ~es1 mevzuubahistir. Muahede1erden 
"V og.an bu vaziyet nerede, muahedelerle 
h a~1Yet]erj kat'iyyen tesbit edilmi§ o1an 

§IID 1 [Arkast sa. 6 siltun 5 tel 
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Nafta Vekaletinin emri 
~ubat nihayetinde 

tatbik edilecek 

!noni.i muharebelerinin biiyiik kahra- Cepane rnevcudii herkesin iizerindekinden 

u udlara intikal nerede? Buna aklen, 
~a~1kan ve filen imkan olmad1g1 mey· 

at a degil midir? 
tkenderun - Antakya ve havalisi i~;in 

ora ardaki 1rki ve rnilli Tiirk hukuku-

~~n ~ahfuziyeti namma Fransa ile akde
y \;1

§ olan muahedeler son on, on be~ 
11 k hakkile tatbik o1unmaktan uzak ka
. a!a bu vaziyet gerek Hatay Ti.irkleri 
~c;I\ve gerek Ti.irkiyede zaman zarnan Is
B'a ~aynag1 olmaktan hali kalmam1§tlr. 
F Iz u fen a vaziyetin daha ziyade 

ranslz mtistem1eke memurlarmm faz1a 
gayretlen· d '1 . 1 k ld v h"k n en 1 en ge me te o uguna 

u mederek stras1 gelince metropol Fr!'n
sast_nca hakikat ve ada1et muktezalarmm 
Yenne get' '1 v· . 1" d k B 
iG"tn1ldr1 tn ec

1
egme manage tyor ~. . ku 

t ,a .;am m1~ o1dugvumuzu gorme • 
en p k . ~ -

111 e !Iyade rniiteessir olmu~ o1dugu-
d Uzu saklamaga yer yoktur. lsken
ahrun • Antakya ve havalisinde mu
... edelere ragv men bOyle olan bu va-
~ftti 1 · 

1... n rakta en ufak §ikayete bile 
tnlbtal • 
Yeti • \'errniyen kat'i hudud vaz•-
z erile tnukayesesi efkan aleyhimi-
e letv1.. k b' alA tacJ.a -,: ehne istiyen 1r mug a-
I n bll§ka birtey degildir. 

~ rakta gerek 1ngiliz kom§u1ugundar. 
· e gerek binnefis Irak dev1etinin biitiin 

YUNUS NADI 
£Arkas1 sa. 4 siitun 1 de] 

(<Tiirk iskenderun, Anadolunun 
emniyet anahtartdtr!n 

Bir ktstm FransiZ gazeteleri hakk1miZi t~lim 
ederken bir k1smintn gafilane miitalealan 

Ankarada bedbinlik uyand1rd1 
Paris 9 (A.A.) _ Hususi muhabi -

rirniz bildiriyor: 1 · 
Ere Nouvelle ve Populaire ga~et~ e? 

Tiirkiye ve F ransay1 ay1ran hict bu thb
laf olmadtgim, ihtilafm Tiirkiye • Su
riye ve Tiirkiye - Cenevre arasmda bu-
lundugunu yazmaktadn1ar. . 

Ere Nouvelle, tarihi dostluktan bah1s-

le diyor ki: 
«Tiirkler iskenderunu hayati mese1e 

Ankara 9 (Telefonla)" - !stanbul 
Tramvay §irketi talebeye verecegi pa • 
solar i~in haz1rhklarm1 ancak mart son
lanna dogru ikmal edebilecegini bildir
mi§tir. Ogrendigirne gore Naf1a VPka -
leti bu miiddeti fazla gormii~ ve kararm 
§Ubat nihayetinde tatbik olunmasm1 

mam 1smet lnoni.i on iki sene evvel hat!- [ArkasJ Sa. 7 siitun 4 tel 
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Almanyantn F as1 i§gali 
tahakkuk mu ediyOr? 
Melila 'ya kiilligetli asker 9zkarzlmz~ 

§irkete emretmi§tir. F • • • L d 
Tenzilattan ya§ ve mektcb kaydi ol- ransa Burgos hiikumellnl protesto etb, on ra 

:~=~~~. b;!:1~al;~~~:1:;~rad~~=~ ve Paris aras1nda miizakereler ba~lad1, F as1n 
mmtakalarile mektelberinin bulundugu • bl k d'lm • • 
mahal arasmdaki seferlerde muteber o- a U a e 1 est lSteniyor 
lacakhr. Bu noktalar arasmdaki mesa
fe ne olursa olsun talebeler ikinci mev
kide yiiz para, birinci mevkide de be§ 
kuru§la seyahat edeccklerdir. 

Hurrem Sultan 
Tarih~i edibimiz M. Tur
han T anm en gUzel eseri 

Pek yakmda 

yaparken sarnimiyetlerine inana1nn. Turk 
iskenderun Anadolunun emniyet anah • 
tandtr. Onlara emperyalizm isnad1 hata
dtr. Herkes gibi emniyetlerini dii~iini.iyor
lar. Habe§ rnaceras1 masmda Ri.i§ti.i Ara-

Bugiinlerde M. Blum'le beraber Tiirk pro~ Cumh uriyette 
jesint tetkik edecek olan Franst;: Harictye .._ ________ ..;;;... ___ __ 

. . , kutlu • 
lspanya F astnda Petuan fehrinden btr manzara saadef 

[Yaz1s1 7 nci sahifemi7 [Arkas1 Sa. 8 siitun 1 de) Nazm M, iron Delbos 
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( $e.hlr ve Memleket Hab& .. le~l 
~--------------------------------·---------

r; Antakya " 
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Yazan : Ahmed Faik TUrkmen 

istanbulliniammn / ~ehrin manzaras1n1 
Islaht i~in bozan bir bina 

Osmaniiiar Devri 
:....19-

ingiliz sermayedarlarile 
yapdan miizakereler 

Memlukler zamaninda Antakyada 
Tiirkler tekasiif etmekte devam etmi§tir. 
h hayah inki~f edip uzunca bir miid ~ 
det «bazt hadiseler miistesna» harb fela
ketlerine maruz kalmtyan bu mmtaka her 
hususta ilerlemekte devam etmt§tlr. 
14 iincii asnn me§hur seyyahlanndan 
ibni Batuta, Hatay mmtakasmt ziyaret 
ederek bu ink§aft gormii§tiir. lbni Batuta 
Halebden bahsettikten sonra der ki: 

« ... Badehu Antakyaya gittim~ Bu da 
biiyiik bir beldedir. Etrafmda bulunan 
suru muhkemin biladt .Samda (I) naziri 
madum oldugu halde Melik Zahir (Bay 
bars) beldei mezkureyi fethettikte surunu 
bedim ve tahrib eylemi~tir. 

Seyri suleha ve muammerindendir. 
(Mehmed bin Ali) nin sinni yiizi.i miite
caviz oldugu halde kuvast miikemmeldir. 
Bir kere bah~esinde iken ziyaretine git ~ 
tim. Odun topladtktan sonra ~hirde bu
lunan hanesine nakil i'i(in strtma yiiklendi~ 
ilah ... » 

« ... Amik, viis'ati ve kuvveti inbatiye· 
sinin kesreti cihetile Tiirkmen taifesinin 
meva§isile indikleri yerdir ilah .. » (2) 

MJSJr Turk hiiki.imdarlan ricalinden 
olan Alkalka§endi'nin tarih ve siyasete 
aid bundan yedi yiiz yu evvel yazmt§ ol~ 
dugu (Subh - al ~ a§a) adh eserinde 'i(ok 
calibi dikkat malumat vardtr. Bu stralar
da Antakya ve Suriye memleketleri Mt

sua bagh oldugu i~in bunlann idari ve 
i~timai tC§kilatma dair malumata rashyo
ruz. Bunlar arasmda Hatay ilinin de bii
yiik bir inki~f i'i(inde oldugunu anhyo • . ruz. 

Osmanlt devletinin Anadolu ve Ru -
melide tevessii etmesi iizerine Osmanh 
hiikiimdarlanmn Mts~r yolu iizerindeki 
bu mmtakayt elde etmek istediklerini go· 
riiyoruz. 

oturmll§.» diyor. Evliya Celebi bundan lngilterenin en biiyiik mali ve iknsadi 
sonra stra ile iskenderun, Belan ve An: ~ §ahsiyetlerinden olan Aleksandr Gibb ile 
takyamn tasvirine ge~iyor. miihendis Piver'in §ehrimize gelerek An~ 

iskenderun i~in: «iskenderunu urban karaya gittiklerini yazmt§ttk. Ankarada 
kavmi harab ediip sonra yine bina eyledt. yaptlan muzakere ve temaslar neticesin~ 
Yine harab olmu§ ise de mahreci haccac de Istanbul limammn, modern bir liman 
mestur olup haramiler yatagt frenk dura- haline getirilmesi i~in ingilizlerle i§birli
gl oldugundan Sultan Ahmed Han za - gi yaptlmast karar altma almmt§tlr. 
mamnda Veziriazam N asuh Pa§a bir ka~ Bu mutabakat iizerine Aleksandr 
lei metin bina etmege mi.iba§eret ediip it- Gibbe ve yanmdaki mi.i§avirler diin sa~ 
manu miiyesser olmadt. Karadeniz kena~ bah Ankaradan §ehrimize gelmi§ler ve 
nnda Sinob kalesini Kazak istila eyle- lstanbul Liman Umum Miidiirliigile te· 
digini Nasuh Pa~a Sultan Ahmed Hana masa giri§mi§lerdir. 
ilam etmedigi i'i(in Ahmed Han N asuh Lim an Umum Miidiirliigu tarafmdan 
Pa§ayt katlettiriip bu !skenderun kalest Perapalasta lngiliz maliyecileri ~refine 
natamam olmu§tur. 'Sehilce himmeti Ali bir ziyafet verilmi§tir. Bu ziyafette Ti.ir
Osman ile mamur olup bir §ehri bender kofis ve Ticaret Odast erkant da bulun~ 
olmast emri sehil idi. Zira Halebe iki mu§tur. Ogleden sonra LiJnan Umum 
menzil karib ve elzem levaztmdan bir is~ Miidi.irliigunde bir toplantJ yaptlmt§ ve 
keledir. Beber sene limanma 200 pare Istanbul limanmtn 1slah ve inki§aft i~in 
ke§tii frenk ve muslim kalyonlan gelup yaptlacak i§ler gorii§iilmii§tiir. Bu i§ler 
lengerendaz olarak yatarlar. Kalesi yan §unlardtr: 
harab olmakla frenk giimriik vermede I - Biiyiik komiir depolan kurul • 
inad ve muhalefet ediip giderler. Hala mast. 
bu bender yetmi§ yiik akc;e iltizam ile 2 - Galata ve Sirkeci nhttmlannin 
giimriik emanetidir. Ve 1skenderun 150 uzattlmast. 
akc;elik kasabadtr.» 3 - Biiyiik antrepolar in§aSl, 

4 - Rthttmlann asri vesaitle te~hizi. 
Beylan ic;in de miiellif §Unlan royli.i - 5 - Halicin nhttmlanmasl Ve buna 

yor: «Evsaft kalei Beylan: Tiirkmen h- bagh diger hazt meseleler. 
sanmda yoku§ olan yere hep beylan der- Bu i§ler iizerinde lngilizlerin mi.itale~ 
ler. ( 150) ak~elik kasabadtr. Kethuda alan tesbit edilmi§ ve esaslara raptedil • 
yeri ve yenic;eri serdar vekili vardtr. A- mi§tir. Bundan sonra limanm bazt ktslffi
halisi, 3000 kadardtr. Havast guzel am- Ian gezilmi§tir. 
rna evleri gayet dardtr. Ciimle yolcular 1ngiliz heyeti dun ak§am ekspresle 
anlardan bizardtr.» Londraya hareket etmi§tir. Mii§avir Gibb 

Evliya Celebi bundan sonra Pakras ~ bu husustaki noktai nazanm lngiliz mali 
tan gec;erek Antakyaya 12 saatte vast! gn.iplanna bildirecek ve bundan sonra 
oluyor. Evliya Celebi Antaya iizerinde icab eden anla§malar y~ptlacakttr. 
{:ok duruyor ve tafsilat veriyor. Bu tafst· * * * • 
lattan anladtglffitza gore Osmanhlar dev~ Diinkii posta ile gelen lngiliz gazete-

Nebatat ve Hayvanat 
Enstitiisii M. Proust'u 

miiteessir etmi!f 
.Sehircilik mi.itehasstsi M. Proust'un 

Parise gittigi yaztlmt§h. Profesor Prous· 
tun marta dogru §ehrimize avdet edecegi 
umulmaktadtr. 

,Sehrin miistakbel planini yapmak ic;in 
evvelemirde tayyare ile §ehrin plamnm 
almmasma liizum hast! olmu§tu. Ecnebi 
§irketlerin yiiz elli iki yii.z bin lira gibi 
miihim bir para istemelerine ragmen bu
nu tayyarecilerimiz 45,000 liraya yap -
mt§lar ve muvaffft olmu§lardtr . .Sehirci
lik miitehasstsl bu muvaffakiyetten do • 
lay! beyam memnuniyet etmi§tir. lstanbul 
belediyesi §ehircilik miitehasstsmm fikrini 
almadan hic;bir yol in§a edilmemesini ve 
biiyiik in§aat yaptlmamasmt alakadarla
ra teblig etmi§tir. 

Belediyede M. Proust'un tetkiklenn -
den memnuniyetle bahsedilmekte ve 
Franstz miihendisinin §ehrin en uzak yer
lerine varmctya kadar dola§arak inceden 
inceye ara§hnnalar yaphktan sonra ka • 
rarlanm tesbit etmekte oldugu beyan e
dilmektedir. 

,Sehrin umumi plani yaptlmam~ ol • 
makla beraber evvelemirde Kalamt§ ve 
Be§ikta§ civannda bazt yerlerin harita -
Ian mumaileyh tarafmdan haztrlanmt§ ve 
Belediyeye verilmi§tir. 

Son tetkikleri esnasmda P.rofesorii mii· 
teessir eden in§aattan biri Universite ya .. 
nmda in§a edilen nebatat ve hayva at 
enstitiisii binastdtr. M. Proust bu binamn 
§ehri c;irkinle§tirdigini soylemekte ve bu
nun in§asma nastl miisaade edildigine 
hayret ederek §ehrin giizelligini muha • 
faza ic;in gunun birinde burasmm ytktl • 
mast icab ettigini beyan etmektedir. 

Profesor Proust diger miitehassislar 
gibi Istanbul limanmm Y enikapt ile Kum
kapt arasmda in§astna ve Sirkeciden 
Floryaya kadar gitmek iizere biiyiik bir 
koridor yaptlmasma taraftar ise de bu 1488 tarihlerinde Hersek oglu Ahmed 

Pa§a kumandasmdaki Osmanh donan~ 
mast Mtstrhlan tehdid ic;in iskenderuna 
geliyor. F akat hi<; bir istila te§ebbiisunde 
bulunmuyor. Osmanlt devleti inki~afmda 
devam ettigi miiddet(j(e M1S!r ve Osmanh 
Turkleri arasmda gerginlik te devam et
mekte bulunuyordu. Vakta iki devlet bir
birlerile heniiz harbe tutu§mU§ degillerdi. 
Fa kat bi~ok soguk muameleler bu ger ~ 

ginlige sebeb oluyordu. Mesela 1515 te 
Veziriazam Sinan Pa~a ile .Sehsiivaroglu 
Ali Bey cenuba inerek otedenberi Mem
luklerin himayesi altmda bulunan Ziil • 
kadriye emaretini ortadan kaldtrdtlar. 
Ziilkadriye hakimi Alaedduvlenin kesik 
ba~mt M1S!r hiiklirndarma gonderdiler. 
Ve nihayet 1517 de biitiin Suriye ve Mt~ 
stria beraber Hatay mmtakast da Yavuz 
Sultan Selim taraftndan Osmanlt top • 
raklarma ilhak olundu. Yavuz Sultan 
Selimin kiZllba§hgt kabul eden Ana -
dolu Tiirklerine sinirlendigini, ve Hatay 
Tiirklerinin Aleviligi kabul etmi~ ktsmt• 

na ~ok eziyet ettigini, bunlardan bir kts • 
mmt da tekrar Siinnilige c;evirdigini etii· 
di.imuziin Aleviler ktsmmda g(;jrmii~tiik. 
F akat Osmanlt devletinin bu mmtakaya 
ehemmiyet veri§i mf mezheb meselesi ic;in 
degildir. Suriye ve lraka giden yollar 
iizerinde bulunan Hatay mmtakast im ~ 
paratorlugun ileride yapaca~ seferler i
c;in hem karadan, hem denizden askeri 

merkezini te~kil edecekti. Bu maksadla 
da Hataya ehemmiyet veren Osmanh 
hiikumeti Suriyeyi fethettikten sonra bu ~ 
raya bir<;ok Turk muhacirleri yerle~tirdi 
ve bu suretle bu mmtakada Tiirk niifusu 
fazlala§b. 

rinde Antakyamn ilk Valisi Btytkh Meh- lerinin yazdtgma gore, mumaileyhin An· 
med Pa§a, ilk kadJSt da Rami Ali Efen- kara seyahati, miitehassts bir ecnebi mii
di olmu§tur. Evliya Celebinin Antak ~ hendisin Nafta Vekaleti mu§avirligine 
yayt ziyareti esnasmda dort mezhebden tayini meselesile alakadar · bulunrnakta 
hirer miiftisi vannt§. Nakibule§rafi ket - dtr. • hususta karannt venni§ degildir. 

hudasr, yeni<;eri serdan, §ehir naibi muh- Ankara muhabirimizin 
tesebi, dizdan, kale boliigii vannt§ ve verdigi maliimat 
Antakya kasabast (300) ak'i(elik bir ka- Ankara 9 (T elefonla) _ Mister 
saba imi§. Evliya <;elebi bundan sonra G'bb B' k 

1 , tver ve olonel Hodsi ile birlik-
§ehrin tasvirine gec;erek Antakya kalest- te Nana Vekaletini ziyaret etmi§se de 
nin bir §aheser oldugunu soyliiyor. Bu Vekil o g.i.in rahats1z oldugundan maka
kalenin (j(evresi ( 12) mil imi§, istanbul mmda bulunamamt ve gorii§mek miim _ 
kalesinden (3) bin adtm kiic;iik olup ya- kiin olmamt§hr. Bunlar, sadece hirer kart 
Va§ yiiriiniirse 12 saatte devredilebilinni§ b1rakmt~lard1 r. 
Kalesinin 80 zira yiiksekligindeki ~ark Bazt ingiliz gazetelerinin Mister 
duvarlan daglar uzerine yapt!dtgmdan Gibb'in Naftada bir mii§avirlige tayini 
giine§in §ehre dogmast ancak tuludan ikt ihtimalinden bahsetmeleri iizerine vazi • 
saat sonra miimkiin olurmu§. Evliya Ce yeti alakadarlar nezdinde tahkik ettim, 
lebi §ehir hakkmda daha teferruath taf- bunun etrafmda miisbet malfunat olma
silata ge(j(erek diyor ki: «Sekiz aded azim dtgmt ogrendim. 
saraylan vardtr. Evvela a§agt §ehirde ~------0-E-N_I_Z_t_·~-L-E_R_I Ketgac;pa§a saraYJ gayet miikellef kaide- "¥ 

li ve miiteaddid hiicreli kaptst demir ve Y eniden yapbrdacak 
zincirli bir saraydtr. Hatta bir kere zincin 
Ketgac; Pa§a kthc ile iki pare eder, Hala vapurlar 

Denizyollan idaresi tarafmdan Merkapu .i.izerinde maslub durur. Zaten Ket~ sin hath igin Alman tezgahlarma 1s -
ga(j( ta kthc demektir. Ekseriya mamur marlanan vapurlardan iki tanesi Mar • 
haneleri nehri Asi tarafmda vakidir. Ast mara havzaSl igin, dot tanesi de Mersin 
burada ktbleye cereyan ederek Bahrisefi- yolu i~in yaptmlacakhr. Bu vapurlar 
de munsab olur. Abthayat gibi bir mat 938 senesi i~inde teslim edilecektir. 
ziilaldir.» diyor. Karadeniz hath igin 1smarlanacak va-

Evliya Celebi Antakyanm cami ve purlara aid miizakereler devam etmek
medreselerinden bahsederken §U tafsilatt tedir. Karadeniz hath ·ic;in be§er bin 
veriyor: «Medreseleri gerc;i Istanbul gib1 tonluk ii~ vapur Ismarlanacakhr. Ayn

ca !zmir korfez hattile Akay idaresi i-kargir medreseler degildir. Amma yedt (j(in de i.ki§er vapur yaptmlacakhr. 
yerde cami ve me~idlerde cemi ulum * * * 
goriiliir. Hususile dersiam efendileri fu -
daladan kimselerdir. Dariilkurra ve mek- Ankara 9 (Telefonla) - Denizyollart 

ic;in Krupp mii.essesesine Ismarlan.m 6 
tebi stbyanlan, tekkeleri, hamamlan • vapur 938 senesi zarfmda ve iki~er, ii-
banlan: {Dokuz aded bekarlara mahsus ger ayhk fastlalarla birbirini miiteaktb 

Agtr sanayi imalathanelerinin tama -
mile §ehir haricine naklini istemekte Ha
licin iki tarafmda muntazam ve geni§ bir 
nhttrn in~as1 miitaiMstnda bulunrtiakta • 
dtr. lmalathaneler ic;in Halicin geri ta • 
raflart miinasib g(;riilmektedir. 

Transit nakliyat ic;in bilhassa demir -
yollanmtz §ark memleketlerile iltisak pey· 
da ettikten sonra Haydarpa§a en muna· 
sib yer olacakbr. 

Anayollar ve Kopriiyii muhtelif cep• 
helerden §ehre vasledecek yoliar hakkm· 
da heniiz kat'i kararlar verilmemi§tir. 
Profesoriin bunu Pariste tesbit edecegi 
zannolunmaktadu. 

ECNEBI MEHAFILDE 
Memleketimizdeki J apon 

el~isi de&i§ti 
Mezunen Tokyoya giden Japon el~isi 

M. Tokugawa siyasi hayattan c;ekilme • 
ge karar verdiginden bir daha memle
ketimize gelmiyecektir. M. Tokugawa
mn yerine Japonyanm Lahey elc;isi M. 
Takatomi tayin edilmi§tir. Yeni elc;i o
niimiizdeki hafta zarfmda memleketi • 
mize gelerek vazifesine b3§hyacakhr. 

F elemenk grupu miimessille· 
ri tehrimize geliyorlar 

Memleketimizde bazt ikhsadi te§eb -
biislerde bulunmak arzusunu izhar e-
den Felemenk grupunun miimessilleri 
bugiin §ehrimize gelecelkerdir. Grupa 
Felemenk Ticaret ve :tkttsad N ezareti ~ 
nin miimessilleri de refakat etmekte -
dirler. 

Liman in§aatma talib bulunan Fele ~ 
menk grupu miimessilleri !stanbuldan 
Ankaraya gidecekler, oradan da Ana -
dolunun baz1 merkelzerini ziyaret ede
ceklerdir. 

Y oksul talebeye 
yaptlacak yardtm 
Diin Parti Merkezinde 

bir i~tima yaplld1 
Halk Partisi vilayet merkezinde diin 

ogled en sonra V ali ve Belediye reisinin 
riyasetinde bir i~tima yaptlmt§tlr. Bu i~ti· 
mada Halkevleri reisleri, Halk par
tisi kaza reisleri, haytr cemiyetleri 
miimessiileri, istanbul Maarif Miidiirii 
ve ~ehir meclisi azalanndan bir ktsmt 
haztr bulunmu§tur. 

Mekteblerdeki fakir talebeye muhtelif 
ellerden yaptlmakta olan yardtmm bir 
elden idaresi ve yardtmm daha §amil bir 
§ekle sokularak liselerdeki talebeye de 
yardtm imkanlanmn bulunmas1 goru§iil -
mii§tiir. N eticede, bu hususta tetkikat 
yapmak uzere bir komisyon te§kiline ka
rar verilmi§tir. T e§kil edilen komisyon 
bir proje hamhyarak heyeti umumiyeye 
verecek; heyeti umumiye tekrar topla • 
narak kat'l kararmt verecektir. 

Bu projeye koyler de dahil oldugu 
halde ilkmekteblerde tebdili havaya muh
tac talebelerin doktor muayenesinden 
gec;tikten sonra Alemdagmda kurulacak 
bir kampa almmalan ve deniz havasma 
muhtac olanlar i~in de Floryada bir 
kamp kurulmast hakkmda hiikiimler ko
nacakttr. 

Halk Partisindeki bu ic;timadan son· 
ra gene Vali ve Belediye reisinin riya • 
setinde Konservatuar muallimlerinin i§· 
tirakile ikinci bir i~tima daha yaptlmt§ttr. 

Halkevleri reislerinin de dahil bulun
dugu bu toplanttda; Halkevlerinde mi.i
zik hareketlerinin uyandmlmast ve koro 
tesisi hususlan gorii§i.ilmii§ti.ir. Bu husus· 
ta da yakmda nafi kararlar verilecektir. 

KOLTOR ISLER/ 
Maarifte iki tayin 

K1z Muallim mektebi miidi.irii Tezer, 
Maarif Vekaleti Orta Tedrisat §ube mii
diirliigiine tayin edilmi§, ondan bo§ ka
lan miidiirliige de Uskiidar birinci orta 
mektebi miidiirii Hiisnii tayin edilmi~
tir. 

Koy mekteblerine verilen 
tedris malzemesi 

Roy mekteblerine tevzi edilmek ii
zere Halk F1rkasmca tedarik edilen ha
rita ve sair alat ve edevat, dun alaka -
dar mektelbere tevzi edilmi§tir. 

Bir' talebe tetekkiilii viicude 
getirilecek 

Lagvedilen Talebe Birliginin evrak 
ve muamelah tasfiye edilmi§tir. Talebe 
cemiyetleri de evrak ve muamelelerini, 
fakiilte miidavimleri tarafmdan kurul· 
mu§ bulunan spor kuliiblerine ve koo
peratiflere devretmi§lerdir. 

Maarif Vekaleti, gencligin bir elden 
idaresi ve miiesseseler arasmda temsil 
edilmesi ic;in Cumhuriyet Halk Parti ~ 
sine bagh olmak i.izere bir te§ekkiil vii
cude getirilmesini bildirmi§tir. Bu em
re gore, her fakiilte talebeleri, aralarm
dan be§er ki§ilik birer heyet sec;ecek, 
bu heyetler de aralarmdan bir reis in ~ 
tihab edeceklerdir. Talebeyi temsil e
decek olan bu reis Eminonii Halkevin
de oturacakhr. 

Uludaga gidecek muallimler 
Uludaga yaptlacak gezintilere i§ti ~ 

rak etmek iizere Dagcthk kuliibiine mii 
racaat eden muallimler diin saat 14 te 
istanbul Birinci mektebde bir toplanh 
yapml§lardtr. 

Diinkii toplanttda esas gezintilere ba~ 
lamadan evvel haz1rhk ge~intileri ya -
ptlmasma zaruret oldugu goriilmii§ ve 
Aydos, Kilyos, Belgrad orman1, Kayl§
dagl ve Yu§a tepesine her hafta bir ge
zinti yap1lmas1 kararl3§hnlmt~hr. Ha
Zirhk gezintileri bayrama kadar devam 
edecek ve bayramda Uludagdaki spor
lara ba§lanacakttr. 

MtlTEFERRIK 
Nigdeliler gecesi 

!;iehrimizde bulunan Nigdeliler gec;en 

955 Hicri ythnda Bagdad seferine gi

den Kanuni Sultan Siileyman Halebde 

ve Hatayda bir sene kt§lamt§br. 960 
Hicride bir daha gelmi§, burada §ehza~ 

de Cihangir olmii§ ve cenaze>ini buradan 
istanbula gondermi§tir. Daha sonra 

17 nci astrda 4 iincii Murad da Bagdad 
seferine giderken ordusile beraber Ha -
tay ilinden gec;mi§ti. 

han vardtr). ,Sehir Arabistan hududunda teselliim edilecektir. Vapurlardan 3 u 
olmakla gazali ve miikemmel gozlii mii- iic,;er bin, 3 ii de 1700 er tonluktur. 3 ii 
nevver yiizlii ~irin hubrii civanlan Penton, digerleri de Cermanya tezgah
vardu. Pa§alan ~ehre dahil olunca cemt larmda yaptlacaktll'. ln§a edileceklerin 
nisvan beyaz izorlar biiriiniip seyre ~~ - mecrnuu i~in Krupp miiessesesine veri
karlar. fklimi mutedil olup giizel kaynak- lecek para 65•000 ingiliz lirast kadar -
lan vardtr.» dir. 

V /LAyETTE sene oldugu gibi bu sene de bir gece ya
parak Nigde mahsullerini, bilhassa me~ 
hur olan elmalanm te~hir ve aralarm~ 
daki samimiyeti takviye etmege karar 
vermi~lerdir. 

Osmanhlann parlak devirleri olan 16 
ve 17 nci asrrlarda Hatay mmtakast da 
inki§af etmi§ bulunuyordu. 17 nci asuda 
buralanm ziyaret eden Evliya Celebi bu 
yerlerin o zamanki vaziyeti hakkmda c;ok 
dikkate deger malumat veriyor. Evliya 
Celebi evvela Payastan bahsediyor. Bu ~ 
rasmt Sokullu Mehmed Pa~a imar eyle -
rni§. 850 kadar hanede 8000 kadar ni.i
fusu olan Payasm ahalisinin fevkalade 
kahramanhklanm ogiiyor, bu harikulade 
~ecaatlerine ragmen muti olduklanm ila
ve ediyor. Yaylalarm glizelligini methe ~ 
derken: «Siirmeli yaylada asia taun ol -
"'<tZ.» diyor. (Bu yaylantn adt bugiin 

•we yaylastdtr.) Catalagac ve Fm
~i diger yaylalan da methederken 
.,~~trstz ve harami bulunmaz. 

' anasile beraber buraya gdiip 

lspanya maslahatgiizari V a· 
liyi ziyaret etti 

Bundan b3.§ka Denizyollan dQin 3, 
[ll Eski ~hlrler mmtakalara ayrlhrdl Akay ic;in 2 ve izmir korfez.i ic;in de 2 

Bila.dt Rum, Biladt ~am burada Bllactt olmak i.izere daha 7 vapurun in"aSI igin 
l_?amla .asll. §am ~ehri kari~tmlmamahdrr. " Yeni ispanya konsolosu diin refaka • 

tinde !spanya maslahatgiizar1 oldugu 
" halde Parti Vilayet merkezine gelerek 

[21 Ibn! Batuta seyahatnamesl. Clld 1 miizakerelere devam ediliyor. 
Sahife (74 - 76>. 

Cumhur.·yet.·n Vali ve Belediye reisini ziyaret etmi§
tir. Maslahatgiizar bugiin Ankaraya 

Nigdeliler, 6/2/937 de Turingpalasta 
yapacaklar1 bu gecenin ne§'eli gec;mesi 
i~in §imdiden haztrhklara ba§lamt~lar
dtr. 

Kibrit kutulan hakkmda 
yeni Jikayetler Adana felaketzed~lerine avdet edecektir;,.,.,_ 

SEHIR I$LERI 
Bak•msJz mezarhklar Son zamanlarda ltibrit kutularmdan yard1m listesi 

yeniden §ikayetler ba!ilaml§hr. Bu se -
ferki §ikayet~iler bayilerdir. Bunlann 
ifadesine gore §irketten teslim aldtklan 
paketlerin ambalajlart bozuk ve kutu -
lardaki kibrit miktarl da noksan c;tk -
maktad1r. 

Adana felaketzedelerinin yardtmma 
ko§mak i.izere ac;bglffitZ listeye devam 
ediyoruz: 

Bilhassa, birgok kutularda ba§stz kib
ritler bulunmas1 fabrikada imalat ve is-
tif i§ine ehemmiyet verilmedigini gos-
termektedir. 

Kibrit ~irketi Komiserligi bu §ika -
yetlerle alakadar olmu~. §irket stoklan \.. 
iizerinde tetkikata ba§laml§tll'. 

Esami 

Diinkii yekim 
Lozan Tiirk Talebe Cemiyet1 
Mu~la Ortamekteb talebe ve 
m ualllmlerl 
.i:stan bul Rami 33 iincii ilkmek:· 
teb 3 tincii stmf A ~ubesi 
Ortakoy 39 uncu mekteb be· 
~lnci stmf A §ubesi 

Kuru~ 

482,886 
2,890 

1,225 

110 

80 

487,1~ 

Bursa Tiirkkutu kurumunda Miizeler miidiirliigii §ehir dahilindeki 
Bursa (Hususi) - Tiirk Hava Kuru- ufak mezarl!klarm baklmstz bir halde 

mu Bursa §Ubesi, kuruma aza olan oldugunu gormii§ ve Belediyeye miira
Bursamn giizide kadmlarma merasimle caat ederek buralarm c;ic;ek ve agaclan
rozetlerini verdi. Bu miinasebetle Be _ dlnlmasmt istemi§tir. 
lediye kazinosunda bir c;ay verildi. Ku- Belediye Mezarhklar miidiirliigii bu 

i§le alakadar olmaktadtr. 
rurnun ba§kanl emekli General.A§ir bir DEM/RYOLLARDA 
nutuk soyledi. Miiteakiben Valinin re-
fikast, aza olan kadmlara rozetlerini 
takh ve Tiirkku§unda kadmlardan mii
rekkeb faal bir komite te§ekkiil etti. 
Aynca bu merasimde, Ankara Tiirkku
§unda para§iitc;iiliik ve planorciiliik og
renen ktz ve erkek gen~lere broveleri 
verildi. 

Avrupa hatt1 tarifesi 
Devlete intikal etmi§ olan ~ark De -

miryollan tar-ifesinin Devlet Demiryol
lan tarifelerine uydurulmast i<;in tet ~ 
kikatta bulunmak i.izere Devlet Demir
yollarl tarife dairesi miidiiri.i Naki diin 
§ehrimize gelmi§tir. 
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Siyasi icmal 
Almanya ile italyanm 

cevablat·l 

IF ransa ile 1ngilterenin lspanyaya 
goniillii gonderilmesinin men'i 
hakkmda alakadar devletlere 

dogrudan dogruya yapttklan mi.i§terek 
teklife nihayet Almanya ile italya d.a 
cevab verdiler. Sovyet Rusya ile Porte
kiz daha evvel cevab vermi§lerdi. Sov • 
yetler Birligi teklifi esas itibarile kabul 
etmi§, lakin tatbikt ic;in birc;ok §artlar 
ko§mU§tu. Portekiz ise pek az goniillii 

gondermi§ bulundugundan silah ihracmm 
ve transitinin men'ine aid kontrol i§inde 
oldugu kadar yeni meselede zorluk c;tkar 
mamt~ttr. 

ftalya ile Almanyantn verdikleri ce .. 
vablarm her §eyden evvel fikir ve gaye 
itibarile aynen ve miittehid bulunmalan 
nazan dikkati celbetmi§tir. Berlinde AI· 
manya ve ltalya Hariciye Namlan ara• 
smda imzalanan anla~ma mukavelesi ile 
iki devlet kendilerini alakadar eden siyasi 
meselelerde beraberce yiiriimegi karar -
la§ttnnt§ bulunduklarmdan iki taraft da 
alakadar eden goniillii meselesinde tam 
bir ittihad ve tesaniid uzere hareket ettik
lerini bir daha isbat ettiler. 

Her iki fa§ist devlet ispanyaya kar§i 
bitarafltgm tatbikt i§leri Londradaki 
beynelmilel kontrol komisyonuna bua -
kt!dtgt ve komisyon son zamanlarda miin· 
hastran bu goniillii i~lerile me§gu] bulun· 
dugu halde Fransanm ve buna bakarak 
lngilterenin komisyonu bir tarafa bua -
karak dogrudan dogruya devletlere se ., 
firleri vasttasile teklif ve te§ebbiiste bu

lunmalarma hayret etmi§ler ve bunun 
tenakuz ifade eyledigini anlatmt§lardtr. 

Zaten lngiliz - Franstz teklifi akabin
de italya mezkur komisyonun daha ev· 
vel goniillii gonderlimesinin men'i hak
kmda beynelmilel komisyonun yaphgt 
teklife derhal cevab vererek iki devletin 
ayn te~ebbiiste bulunmalanmn manastz -
ltgma i§aret etmi§ ve bu cevabm bun -
dan sonra verecegi cevabt da ifade etmi§ 
olacagmt anlatmt§h. 

.Simdi de Almanya cevabmda Lon -
dradaki komisyonda mumessil bulundu • 
ran devletlerin nezdinde iki defa aynca 
te§ebbiis yaptlmasma hayretini izhar e -
derken bundan komisyonun devammda 
bir fayda ol,rrladigt manast c;t~hgmt ve 
daha iyisi bunun ilgast laztm geldi~ini 
kaydetmi§tir. 

' .1 

Almanya ile italya fspanyaya goniil" 
Iii gonderilmesinin men'ini daha ge~en 
agustosta istemi§ olduklan ve o zaman· 
danberi Fransa ile lngiltere tarafmdan 
buna ehemmiyet verilmedigi halde §imdi 
bu mesele iizerine dii§tiiklerini hayretle 
kar§tlamt§lardtr. 

Almanya bu tarzt hareketten !span -
yaya ba§ka taraflardan goniillii dolduk -
tan sonra Almanyadan ve ltalyadan go· 
niillii kesilmesinin men'i gibi bir mana (j(t• 
karmt§ ve maahaza lspanya i§lerine dog· 
rudan dogruya yahud bilvastta ecnebi 
devletlerin her tiirlii miidahale ve yar • 
dtmdan kat'i surette i'i(tinab eylemeleri 
§artile goniillii gi:inderilmesi memnuiye -
tine i§tirak edecegini bildirmi§tir. 

Bu hususta komisyon bir karar vere -
medigi takdirde Almanyanm tekrar ser
bestisini ele alacagt da Alman cevabm -
da bildirilmi§tir. Almanyanm telakkisine 
gore fspanyaya ecnebi yurdlardan gel .. 
mi§ biitiin goniilliilerin ve propaganda -

ctlann memleketten ~tkanlmast meseleyi 
kokiinden halledecek en iyi bir c;are ola· 

cakttr. italya dahi ispanyaya kar~t go -
niilliiler dahil oldugu halde bitarafltgm 
tatbikt ic;in en mi.iessir tedbir Almanya· 
nm dedigi gibi biitiin devletlerin bilava· 

stta ve bilvastta her tiirlii miidahale ve 
yardtmdan vazgec;meleri oldugunu hi! • 
dirmi§ ve bunun umumi oldugu gibi is • 
panyamn hududlannda ve dahillerinde 
stkt kontrola tabi olmasmt §art koymu§tur. 

Hulasa Almanya ile ftalya bir daha 
miittefik gibi beraberce politika sahasmda 
yiiriidiiklerini isbat ettiler, ve F ransa ile 
lngilterenin miizakerede tutmu§ olduk!a~ 
rt gayrisabit usulii tenkid ettiler. Almanya 
ile ltalyamn verdikleri cevablar gonullii 
gonderilmesinin memnuiyeti kolayca ve 
siir' a tie tatbik edilemiyecegini ve lspanya 
i§lerindeki sulhu tehdid eden vahametin 
devam edip gidecegini gosteriyor. 

Muharrem F eyzi TOGAY 
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o~ aybk 400 800 
Bir ayhk 150 yoktur 



CUMHURiYET 

SON HABERLER .. ~ 
TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE 

HAdiaeler aras1nda 

Tiirk ve FransiZ matbuab lngiliz gazetelerinden 
dikkat • rica ederiz fransada resmi ag1zlar, Sancak me-

Madrid mahallelerinde 
panik ba§ gOsterdi 

llarb biitiin 'iddetile devam ediyor. ihtilalciler 
Madridi bilafasda bombardaman ediyorlar 

selesinde Tiirk matbuabrun bir 
Tiirk - FranSIZ anla§masma mani 0• 

lacak §iddette yaz1lar ne§rettiklerini 
soyluyorlar. Bu iddia, ya ne§riyab· 
mtzm Fransaya pek yanll§ aksettiril
mi§ olmas1, yahud da Fransanm, 
Turk sesinden ba§ka bir§ey olmtyan 
Turk matbuattru susturrnaga kalk
mast gibi iki tiirlii ihtimalin birinden 
dogmu§ olabilir. 

Londra matbuabn1n, Fransaz membalaran1n Hataya 
dair siyasetimiz aleyhine kasden ~akard1klara uy

durma havadislere alet olmamalarana istiyoruz 

d .. M adrid 9 (A.A.) - Asi tayyareleri giliz sefaretinin bombardtmam i.izerine 
un ak§am saat 21 de Madridi ve bilhas· §imdi Hendaye' de bulunan !ngiltere se -

~a «iltica mmtakasmi» §iddetle bombar - firine, sefaretin bulundugu emniyet mm
nnan etmi§lerdir. Birc;ok olii ve yarah takasmm tecaviize ugramasim Salaman -

:Vardir. ca makamati nezdinde protesto etmesi 

f
Birkac; yangm <;Ikaran bomba lngiliz bakkmda Londradan emir gelmi§tir. 

ie ~r1 ~t ve konsoloshanesine isabet etmi§, Franco'nun bu mmtakaya tecaviiz et· 
0 &1 IZ. tebaasmdan birka<; ki§i yaralan - miyecegine soz verdigi hattrlardadir. 

tn~ ~h~ .. <;tkan yangm siiratle sondiiriil - fngiltere hiikumeti tazminat istemek 
lnU§Iur. hakkmi muhafaza etmektedir. 

k F akat Madridin diger noktalannda <;t· $ehrin teslimi 
~n Yangmlan c;abuk sondiirmek kabil Salamanca 9 (A.A.) - Madridin 
~t~amt§ttr. Bu sabah §af.ak sokerken komiinist radyo istasyonu Madrid valisi
var'Ye ef~adt .. heniiz muhtehf .!angm yu- nin hiikumet merkez.inin tahliyesi hak • 
· a~.n1 sondurmekle me§guldu. kmda ahnacak tedbirleri kararla§tJrmak 

Dun saat 16 da kesilen topc;u ate§i sa· iizere bi.itiin siyasi te§ekkullerin murah -
at 23 te butiin §iddetile tekrar ba§lamw haslanm davet etmi§ oldugunu bildirmi§· 

M. H.avan toplarile mitralyozlerin sesi tir. 
adnd civarmda duyulmaktad1r. 

. Madridin garbinde ve §imali garbi 
stnde §iddetle devam eden muharebelere 
tayyareler de i§tirak etmektedi.r. Asiler ta 
rafmdan yaptlan taarruzlann piiskiirtul· 
diigii soylenmekte ve cephenin muhtelif 
noktalarmdan milislerin muvaffakiyetli 
tnukabi! taarruzlar yaphgt iddia edil -
lllektedir. 

Madridde panik 
Avila 9 (A.A.) - Havas Ajansmm 

tnuhabiri bildiriyor: 
A si kuvvetler, diin ogle zamam Ara • 

Vaca kasabastm ele gec;irmi§lerdir. Mer • 
kez.i hukumetin §imal cihetine hakim olan 
bu noktadan Burgos yolunu tehdid ede
ceklerdir. 

Madridin §imal mahallelerinde oturan 
halk panik halindedir. . 

Asilerin Casa del Campo, Oniversite 
lnahallesi ve «Demir kapiiar» arasmdaki 
tnuvasalast tamamen serbesttir. 

(j~ gun suren §iddetli bir topc;u haZIT· 
ltgmdan sonra asiler tarafmdan zeptedi· 
lemiyecegi zannedi}en Aravaca'yt muha· 
sara etmi§lerdir. 

Asi kuvvetleri diin ogleden biraz evvel 
taarruza g~erek bu kasabay1 milislerin 
cesurane miidafaasma ragmen i§ial et • 
mege muvaffak olmu§lard1r. 

lngiliz sefaret binasr da 
bombardtman edildi 

Londra 9 (A.A.) - Madriddeki !n-

lhtilalcilerin ileri harekall 
Salamanca 9 (A.A.) - Resmi teb • 

Jig: Madrid cephesinde kuvvetlerimiz A· 
ra vaca kasabasmt ellerine gec;irerek ileri 
hareketlerine devam etmi§lerdir. KitaatJ· 
miz Madridin garbine sekiz kilometro 
yakla§IDI§lardir. 

Muharebe pek kanh olmu~tur. Du~ • 
man binden fazla zayiat vermi§, mhh bir 
trenle muhim miktarda barb malzemesi 
birakmi~ttr. Bir~ok milisler hatlanmiza il
tica etmi~lerdir. 

Enduliiste klZlllatm Porunca·ya yap -
tiklan bir taarruz tardedilmi~tir. 
lspanyaya hala Alman ve ltalyan 

goniilliileri geliyor mu? 
Cebeliittank 9 (A.A.) - Cadix'ten 

Cebeliittanka yeni gelen ban kimselerin 
soyledigine gore, isimsiz ve bayrakstz 
gemiler hem en her giin Cadix' e. unifor -
mah Alman ve halyan k1f alan naklet • 

mektedir. 
Ademi miidahale i~in yeni 

bir gayret 
Londra 9 (A.A.) - Daily Teleg • 

raph'm diplomatik muhabirine gore mu· 
dahalenin biiyi.imesine mani olacak ted • 
birlerin biran evvel almmasi i~in M. E
den, bu i~le dogrudan dogruya alakadar 
altt devletin bir konferans akdederek a
demi miidahale komitesince bilatereddud 
kabul edilebilecek bir proje hamlama • 
larmt teklif edecektir. 

........................... ., ...... ,.,.,.,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllfllllllllllllllllllllllllllllllll""""'"'"""""""'-·-·-

Cinde yeni bir 
ihtilal patlak verdi 
Dokuz general Nankin 
hiikumetine isyan etti, 
musademeler ba~lada 

Yugoslav - Bulgar 
itilafa imzalan1yor 
Belgrad 9 (Hususi) - Yugos • 

lavya ile Bulgaristan arasmda imza 
edilecek dostluk ve ademi tecaviiz 
muahedesinin bu aym on be§inde 
Belgradda imza edilecegi haber a -
hnrni§hT. Bulgaristan Ba§vekili Ko· 
se lvanof buraya gelerek mua -
hedeyi imza edecektir. 

Pekin 9 (A.A.) - l;)imali garbi <;inde 
bulunan 9 general Nankin hiikumetinin 
ernrine itaatten imtina etmi§lcrdir. Bu 
generaller Sianfu miizakerelerine bu - ,. ................................... - .. 

Tro~ki Meksikada 
Tampekos 9 (A.A.) - ~Meksika· 

Troc;ki buraya gelmi~tir. 

gUn iiian - Kay - :;>ek tarafmdan takib 
edilen hath hareketin kat'iyyen uyma
d1g1m ileri siirmekte ve Tunguvan'da 
~ankin hiikumetine aid 9 f1rkamn bu
lunmasmi protesto eylemektedirler. iki 
kuvvet arasmda musademelerin ba§la
dlgl bildiriliyor. 

Ecnebiler ka~maga haztrlamyorlar 
. Pekin 9 (A.A.) - l;)ensi havalisinde 
dahili: bir harb c;1kmasmdan korkulmak 
tadll'. Ecnebiler buras1m terketmege 
haz1rlanmaktadirlar. 

~ensi ve Kansu valiliklerini ellerine 
alan Yang • Hurfien ve Yudschc;ung, 
~ankin htikumetinin emirlerine itaat 
etrnemektedirler. 
b' :;;ang • Su - Liang'm maiyetindeki za
liitle: ?en~ral <;ang -. Kai ~- ~.ek'in tah-

1talyanm yeni sene biit~esi 
tasdik edildi 

Roma 9 (A.A.) - Bakanlar meclisi 
193 7 - 38 biit<;esini tasdik etmi§tir. Mil
yon liret olarak varidat 20,596 ve mas • 
raf 23.767 dir. Masraf §U suretle taksim 

edilmektedir: 
Kara masrafi 2,591, deniz masraft: 

1792, hava masrafi 1250: 
Milli mudafaa ve bilhassa bahriye ve 

hava masraflannda miihim artma kay ~ 
dedilmektedir. 

Bakanlar meclisi. bazl maddelerin it -

Sancak ihtilaft ba§lad1g1 andanbe
ri, hatta lskenderun ve Antakyada 
Frans1z dipcriginin en faal gunlerin
de bile, Turk gazeteleri hemen istis
naslz butun yaz1larmda Franstz dost
luguna itimadlanru her§eye ragmen 
kaybetmediklerini bildirmekten geri 
kalmami§lardu; Turk efkan umumi
yesinin hakh bir feveran icrinde oldu
gu gunlerde bile Turk matbuab, 
Sancaktaki i§kencelerin mes'uliyetini 
Fransadan ziyade, vazifelerinin hu· 
dudunu ve nezaketini idrakten aciz 
Frans1z mustemleke memurlanna at
fettiler. Tiirk matbuab efkan umu· 
miyeyi Fransa aleyhine tahrik etmi§ 
degil, bilakis Tiirk efkan umumiye· 
sinin hakh bir davay1 mudafaa hesa· 
bma duydugu buyuk tugyam hep o 
dostluk mulahazalarile tadile crah,. 
mt~hr. Frans1z efkan umumiyesinin 
bilmesini pek ziyade isterdik ki San
cak meselesindeki ne§riyabmtzln us
lubu, lskenderun ve Antakyada 
mustemlekeciler tarafmdan Turklere 
yap1lan muamelenin 'iddet derecesi
ne asia varmaml§hr! 

Fakat biz bu noktayt Frans1z efka
rt umumiyesine nastl bildirebiliriz ki 
hem yazdlklanmlZ -daima otesi beri
si kuptlarak, hatta bir cumle yanye
rinden kopartlarak- Fransaya pek 
yanh§ aksettiriliyor, hem de Franstz 
matbuah, Frans1z efkan umumiyesi
ne Sancak davasmm tarihini ve saf
halarmt pek yanh§ anlahyor. 

Franstz meslekla§lanmtza kar§I 
herhalde §ikayet mevkiinde olmast 
laz1m gelen biziz. Bugune kadar bel· 
lihB§h hicrbir Frans1z gazetesi, Sancak 
meselesinin hatta resmi hakikatini 
bile okuyuculanna acrlk ve bitaraf 
bir kontrandi.i halinde bildirmi§ de
gildir. Bize aid olmtyan bir tal;lm id
dialarm ve mudafaalarm Turk tezi 
olarak ne§redildigini de Paris gazete
lerinde hayretle goriip duruyoruz. 
Turk - Frans1Z anla,masma mani ol
masmdan endi§e edilebilecek astl 
ne§riyat bunlard1r. 

Biz Frans1z gazetelerinin dilini de, 
hakikati tahrif etmekteki miitterek 
maksadmt da anhyoruz; onlarsa ne 
bizim dilimizi, ne de bir hakikat iis· 
tundeki tsranm1zm Turk - Franstz 
anlatmasmt bir felaketten kurtarrnak 
hesabma oldugunu anhyorlar. ~un· 
ku bu yalmz bir davayt degil, bir ba
lama tiirkcreyi ve Turkleri anlamak 
meselesidir. 

PEYAMl SAFA 

Windsor Diikii ka, 
sporlan yapacak 

Viyana 9 (A.A.) - Windsor Dtikii 
yakmda Bax ve Schueeberg daglarmda 
bir kayak gezintisi yapacaktlr. Dtik, 
rehber olarak Garmisch - Partenkir -
chen olimpiyad oyunlarma i§tirak et • 
mi§ olan Avusturya ski §ampiyonu Wal
ter Dellekarth'1 angaje etmi§tir. 

Amerika Reisicumhuru silah-
lanmaktan teessiifle 

bahsediyor 
Va§ington 9 (A.A.) - Va§ington de -

niz anla§masi mtiddetinin inkizasi do -
layrsile Amerikamn diger devletlere u
yarak, yeni harb gemileri in§asma mec
bur olmasm1 teessiifle kaydeden M. 
Roosevelt, bir gazeteciye demi§tir ki: 

c- !ki yeni harb gemisinin t zgaha 
konulmas1 daha bir mtiddet gecikc -
cektir.• 
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Mahud haberi ne~reden Daily Herald gazetesi ve makalesi 
Resmi F ranstz makamlan ve kis~en istiyen Tiirkiye <;anakkale meselesindeki 

F~~ns1z matbu:h.' S~ncak. meselesi.nde muslihane hattJ hareketile kazanmi~ ol • 
Turk ~~zetelen~m §Iddeth ve tahs1san dugu !ngiliz tevecciihiine ve kuvvetli bir 
mubalagah ne~nyat yaphklanm, mev - Tiirkiyenin Y akm~arkta diger devletlerin 
zuu tehlikeli cereyanlara siiriikliyen bir ihtiraslanm onliyebilmesi' n . . . . .. .. l . . • . azanyesme 
sebeb olarak tlen suruyorlar. dd1amn bt- istinad etmektedir. 
rinci merhalesi variddir. Tiirk gazeteleri 
Antakya i~in hararetli bir lisanla me§ • 
guldurler. <;iinkii sarih bir Turk hakki 
goz gore gore iptal edilmek ve koca Tiirk 
yurdu ba§ka bir milletin boyunduruguna 
devrolunmak tehlikesine maru7dur. Bu 
ne§riyatm mubalagah veya mubalagah 
haberlere miistenid oldugu iddiast ise ta· 
mamen asJlstzdir. Hissiyahmiz ve taleb -
lerimiz nasi! mubalagah olabilir ki bizzat 
F ransa cumhuriyeti namm a imzalanmt§ 
muazzam bir hiiccet alan, Hataym Su -
riyeye bah§ine dair 9 eylul 1936 tarihli 

F ransa • Suriye muahedesi medeni ale -
min gozleri onunde duruyor. 

hin asil hazin taraft Fransiz diploma -
sisinin el altmdan giri§tiii menfi propa • 
gandad1r. 

Bugiinkii ba§makalemizde amileri ve 
vanlmak i~nilen gayelerile izah olundu
gu iizere Paris, Tiirk tezini §ark siyasi 
manzumesi i<;in bir kundak gibi gostermek 
gayretile evvela lngilterede tezvirata gi • 
ri*mi~. talebimizin sadece Antakyayt de· 
gil, fakat biitiin Cenub hududlarmda tas· 
hihah istihdaf ettigine Londra makam -
lanm kandumaga ugra§ffil§hr. Ktsmen 
muvaffak olmu* denilebilir; c;iinkii ajans 
haberleri, lngiliz diplomasisinde zaytf ta 
olsa bir tereddiid ve §Uphenin ba§ladl -
gmt gosteriyor, hele bazt lngiliz gazete • 
lerinin §ark mahrec;lerinden aldtklan ha
vadisler guya Tiirkiyenin geni§ arazi ve 
ilhak siyaseti takibine ba§ladigmi bildi • 
riyordu. 

Bu ciimleden olarak dun lstanbula 
gelen Daily Herald gazetesi de Kudus 
muhabirinden ald1gi ve «Tiirkiye Musul 
petrolunu ilhak etmek istiyor» levhasile 
ne§rettigi bir makalede §Unlan yaz1yor· 
du: 

Tiirkiyenin emeline nail oldugu tak • 
dirde ingilizler tarafmdan kontrol edil
mekte olan Irak Petroleum kumpanyaw 
nm hukukuna tamamile riayet edecegi de 
bilhassa teyid edilmektedir. Tiirkiye Mu
sul petroliine mahrec temini i§inde bu 
havali §artstz olarak kendisine veri! • 
medikc;e ve yahud Tiirk niifuzu altmda 
mustakil bir Kurd cumhuriyeti tesis edil
medik<;e emniyet hissedemiyecektir.» 

Sozde bir «Turk kaynag1» nm if§a 
ettigi bu malumat; ancak sa<;ma ve he • 
zeyan vasiflarile izah olunabilir. Tiirki • 

yenin cenub ve cenubu ~arki hududlan 
iizerindeki noktai nazarlan, -diger hu-

dudlan i<;in oldugu gibi- uzun seneler -
denberi herkesin malumudur. Efganista· 
ntn da i§tirakile kom~ulanm1z Irak, !ran 

ve Tiirkiye arasmda bir §ark misaki im -
zalanmak i.izere oldugu bu mada Suriye
deki F rans1z membalanmn kasden c;1kar· 
d1klan yalan haberler bittabi Antakya • 

nm istikla.li hurusundaki Tiirk iddialannt 
suya dii~iirmek i~in icad olunmaktadir. 
F akat yazik ki bu safsatalara dost lngi
liz matbual! bilmiyerek alet olmakta ve 
bilvesile sade Biiyuk Britanyada de~il. 

kom§u lrakta da efkan te~vi~e hizmet 
etmektedir. Hele Musulda bir Kurd 
cumhuriyeti tesisini istedigimiz. haberine 
insamn gulmek bile elinden gelmiyor. 

Munhaman Turk Hataym istiklalini 
teminden ibaret olan miiddeayatlmizm hi~ 
bir arazi talebi ve hudud tashihile alaka
st bulunmadti~mi ·hie; liizum olmama~•na 
ragmen· bir daha tasrih ederken, dost ln

giliz matbuatmdan bu hususta fazla dik
katli olmasmi ve F ransizlann Tiirkiye 
aleyhine yaphklan menfi propa~anda -
nm aleti menzilesine dii~memelerini nca 
ederiz. «Suriye vilayetlerinden (!) iskende -

runun iadesi ic;in F ransaya kar§t Turkiye 
tarafmdan dermeyan olunan taleb, sulh 
muahedelerinin araziye aid «muhilli hay- lzmirin Adanaya yapbgi 
siyet» ahkammt ortadan kaldnmagi is - yard1m 
tihdaf eden §iddetli bir di§ politikanm ta· izmir 9 (A.A. )- Adana su ta§kmm • 
kibinde at1lan birinci adimdu. dan zarar giirr.n felaketzedelere yardim 

Bundan sonra attlacak ad1m Tiirkiye- ic;in !zmirlilerin §imdiye kadar gonder
nin protesto altmda lraka terkettigi Mu- dikleri para miktan 1540 liray1 bulmu~-
sulun zengin petrol kuyularmt geri alma· ~ tur. 
ga matuf olacakhr. Yard1m devam etmektedir. 

Bu heyecan verici haber burada bana 
§a yam itimad bir Turk kaynagmdan if§a V ar§ovada 11 ki§i tevkif 
edilmi§tir. edildi 

Musulda ekseri.yet Kurdlerde olup Var§ova 9 (A.A.) - Polis, dun ak~am 
Turkler ekalliyettedir. Sulh muahedesin· lagvedilen nasyonalist radikal, gencligi 
den sonra bu ekalliyet muhtelif vesilelerle le§ekkiili.ine mensub on bir ki§iyi tev-
lraka kar§J isyan etmi§tir. k'f 1 etmi§tir. Evlerde yap1lan ara§brma-

Turkiyenin bu mmtakayt ele gec;irmek 1 . ar neticesinde baz1 muz1r evrak elde e-
Istemesine sebeb Tiirkiyede petrol olma· dilmi§tir. 
masidir. Gitgide buyiiyen hava ve deniz 
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C DUsUnceler _j 
Ormanlaramazan 
korunmasa i~in 

Saym Ba§bakamm1zm zirai kalkm • 
rna ve ormanlanmiZl koruma ic;in Halk 
Partisi Grupundaki izahlarmm btitiin 
memlekette Jay1k oldugu ehemmiyetle 
kar§1land1gma §tiphe yoktur. 

Memlekette ormam korumak ic;in e
sas biittin milletin ve bilhassa hiikfunet 
te§kilatmm kuvvetli alakasile ciddi bir 
muhafazaya ihtiyac; gosterdigi malllm
dur. Bizce ormanlan korumamn bu e
sash ve umumi te§kilatile beraber der
hal tatbikr kabil, daha pratik bir c;aresi 
orman sanayiini ormanlanm1zm mu • 
hafazas1 fikrile atba§l beraber giitiir • 
mek olacakhr. 

Diger sanayiin kurmakta olan Tiirki· 
yemizde ormancrhk sanayii de kurul • 
mu§tur. Memleketin binbir ihtiyacma 
cevab verecek her c;e§id keresteyi bu 
sanayiimiz temin etmektedir. Btiytik 
§Chirlerimize lazim yiiz bin metro mi
kabmdan fazla keresteyi Turk orman
cihk sanayii veriyor. Bu faaliyetin 
memleketteki ekonomik ve mali tesir
leri bliyiiktiir. 

Bilhassa adedleri sekiz, on kadar o
lan btiytik ormancihk tesisahmiz hu
susi ellerde olmakla beraber takib ve 
tatbik olunan usul itibarile bunlan dev· 
let i§letmesine muadil sayabiliriz. <;iin
kti onlann keserek i§liyecekleri her a· 
gac mutlaka mtitehassis devlet memu
ru tarafmdan damgalamr, ve bu agac da 
her halde kesilme ya§ma gelmi§ bir a· 
gacdir. 

Bu usuliin daha siki bir ciddiyetle 
tatbikl hie; §iiphesiz biiyiik ormanlan· 
mizm muhafazasrm orman sanayiimi
zin inki§afile birlikte ileri giittirmtii 
olur. 

Diger sanayiimiz gibi heniiz gene o
lan ormancihk sanayiimizin himayeye 
olan ihtiyac1 malumdur, ve ormanc1hk 
sanayiimiz bu himayeye mazhar olmu~ 
ve olmaktadir. 

Ormanlanmizm muhafazas1 ve genc
le§tirilmesi ir;in hiikumetle mii§tereken 
yapilacak plamn tatbikmda ormancihk 
sanayiimizin kendisine tahmil oluna -
cak vazifeleri memnuniyetle ifa edece
gine de §tiphe yoktur. 

Zaten devlet te~kilatmm srki kontro
lu ile yiiriiyecek olan bu te~riki mesa
inin ormanlanmrzm miihim bir krsmi
nm korunmasmda ve !;ogalblmasmda 
miihim bir amil olacagi muhakkaktir. 

** 

Tiirk Kusu 
' 

Turk genclij:H cemiyete 
a.,.a o1m$ai1-a. d~vet eriildi 

lstanbul Tiirkku~una §imdiye kadar 
birc;ok talebe a7.a kaydolunmu~tur. T ay,· 
yare Cemiyeti lstanbul Maarif Mudur • 
liigii ve Oniversite Rektorliigu vasitasile 
biitiin mekteblere bir tamim gondererek 
tahsil gencli~ini Tiirkku§una aza olma
ga davet etmi~tir. 

Turkku~una aza olabilmek ir.in en az 
orta tahsilini bitirmi§ olmak ve 18 - 35 
yas arasmda bulunmak laz1mdir. 

Bu ya~tan ki.i<;iik olanlar da velileri· 
nin nzasile Tiirkku§Una ogrenici aza o· 
labileceklerdir. 

Hiikumet sivil havactbga biiyiik e· 
hemmiyet vermektedir. Bu miinasebetle 
Ankarada bir sivil motorlii tayyarecilik 
mektebinin in~asma ba§lanmi§hT. Ma • 
yista da 1stanbulda bir sivil motorlii tay· 
yare mektebi ac;Ilacakhr. Bu mektebler 
birkac; sene sonra biitiin memlekete te~ • 
mil olunacaktH. 

lngiliz naztrlarmm fevkala
de toplanhs1 

Londra 9 (A.A.) - M. Baldvin, Lon -
drada haz1r bulunan Bakanlan yeniden 
bir fevkalade ir;tima akdetmege davet 
etmi§tir. 

ltalya · Bel~ika ticari 
miinasebatl 

Yesml muteakib venlen sozun tutu! -
ln.~asmdan ve yaprlan t~ebbtisata 
ragmen <;ang . Su • Liang'm Sian - Fu
~~ avdetine mtisaade edilmiyerek Nan-

lTl'de mevkuf tutulmasmdan kork -

hali i<;in ban kolayhklar kabul etmi~tir. 
Pariste matbaa i§~ileri grev 

yaptilar 
Paris 9 (A.A.) - Btitiin Paris matba

alannm riitatif makineleri miistahde • 
mini bu sabah grev ilan etmi§tir. Amele 
patronlarm murahhaslarile miizakere 

Stalin bir Alman muharririni 
kabul etti 

Moskova 9 (A.A.) - Stalin, Alman 
muharriri Fenchtwanger'i kabul etmi§ 
ve aralarmdaki konu§ma ii!; saat stir • 
mli§tur. 

kuvvetleri i<;in muhtac oldugu petrolu Sovyetler fevkalade kongresi 
harb halinde de tamamile Rusyadan a! ~ Moskova 9 (A.A.) - 17 nci Panrius 
maga mecbur olarak ona tabi olmak is- Sovyetler fevkalade kongresi 15 ikin -
tememektedir. cikfmunda ac;Ilacaktu. Kongre ruzna -

Roma 9 (A.A.) - Ticaret e§yasmm 
miibadelesi ve tediyat meselesi hakkmda 
ftalya ile Bel~ika arasmdaki muvakkat 
sureti tesviye ii<; ay muddetle uzahlmt§· 
tir. Mart nihayetinde ba~lanacak yeni 
miizakereler ic;in hazirhk yapilrnaktadir 

lnaktad1r lar. 

Bozuk kibritler 
k Ankara 9 (Telefonla) - Baz1 ldbrit 
A.~{Ular_tnda .. kibritlerin boz1l~ c;1kmasl 
la aylsile gumriiklerde tahkikat yapl

cakt . 

l\1:usolininin oglu bir hava 
n seferine ~~kwor 

lar orna 9 (A.A.) - Musolini'nin ogul -
kat1~~an biri yakmda diirt merhalede 
eo ~ Ilmek tizere Roma • San Francis
Cek/thni tesis etmege te§ebbiis ede -

1r. 

liola.nda V eliahdile kocasl· 
v· ntn balayi seyahati 

:Pre~Yana 9 (A.A.) - Rolanda Veliahdi 
ses Jur ' . B hard .

1 
. Iana mn zcvci Prens enr-

det k 1
1
e Insburk'a gelerek krsa bir miid 

a acaklan resmen bildirilmektedir. 

halindedir. 
Mtizakereler miisbet bir §ekilde neti-

celenmezse ak§am gazeteleri c;lkamiya-

caktir. 
Franstz Hariciye Naztri 

Parise dondii 
Paris 9 (A.A.) - Birkac; giindenberi 

ta§rada istirahat etmekte olan M. D~l
bos vazifesine ba§lamak iizere bugun 
iigleden sonra Parise avdet edecektir. 

Yunanistanda §iddetli 
zelzele 

Atina 9 (Hususi) - Dun Mora yanm 
adasmm her tarafmda hafif zelzele his
sedilmi§tir. Patras, Tripolis ve Kalav • 
rida'da zelzele daha §iddetli olmu§, bir 
takrm tahribat yapmt§Sa da insanca za
yiat yoktur. 

Bu itibarla Musula bir mahrec bul - mesinde Sovyetler Birligi yeni Lnunu 
mak i~inde miiemmen bir vaz1yete girmek esasisi vardir. Raportiir Kalinin'dir. 

I 

Lehistanda komiinizm 
propagandasi 

Var§ova 9 (A.A.) - Polis Var~ • 
vada ve Lehistamn diger bir <;ok ~ehirle~ 
nnde miiteaddid halk k1raat salonlannl 
kapatmi~tn. Bunun ~ebebi bu ktraat sa • 
lonlarmda komunist propaganda risale • 
lerinin ele Re<;mi& olmasJdtr. 

Ni§an 
Emekli General Nazif Kayac1gm kiZI 

Bayan Mefharetle gene maden miihen· 
dis!Primizden Bay Sitki Kac;mamn ni· 
~an tiireni diin Park Oteli salonunda 
yakmlan ve tamlllan arasmda kutlu • 
lanm1~tir. Gene ni§anhlara saadet' 
dileriz. 
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4 CUMHURiYET 10 ikincikanun 1937 

t; 

II 
Kii~iik 
hi kaye bir zif ani lb Koy kalkinmasi i~in 

II ahnan tedbirler 
1to. 

1913 senesindeydi. Soguk, sisli, rutu· ihlal etti: 
betli te§rinisani ak§aml trenin birinci mev- - c;antam, hm1z var! c;antaml c;al
ki kompart1manmda bile hissedilecek ka- m1~lar l Kondiiktor, kondiiktor! c;an -
dar berbadd1. Maamafih Ford Circus tam yok ! .. 
istasyonundan hareket eden tren dl§an- T ela§la haykuan spor paltolu kum1z1 
nm haline nisbeten bir kiic;iik cennet sa- yiizlii t1knaz adamd1. Biraz evvel diz -
y1labilirdi. lerinin iistiinde duran kiic;iik siyah ~anta 

Birinci mevki komparhman kalabahk meydanda yoktu. • 
degildi. Biitiin yolcusu iic; kadmla dort Kondiiktor c;antas1 c;alman adama dog
erkekten, yani yedi ki§iden ibaretti. Hep- ru giderken, diger alh yolcu da §a§km 
si de iyi giyinmi§tiler, zengin olduklan §a§km bak1myorlard1. 
iistlerinden abyordu. T1knaz zat, heyecandan titriyordu: 

Trenin gittigi tarafm sagmda ufak te- - Kondiiktor efendi, c;antam yok .. 
fek, zay1f yiizlii bir adam oturuyordu. fc;inde yedi bin !ngiliz liras1 k1ymetinde 
Silindir §apkasmdan yepyeni rugan iskar- elmas vard1.. Ben kuyumcuyum. $imdi 
pinine kadar her§eyi bir davete gittigini l§lklar soniince tilrnl§lar. 

Bursadaki i~timalarda 
isabetli kararlar verildi 

Bursa (Hususi 
muhabirimizden)
Vilayete bagh ka
za kaymakamlar1 -
nm on gun devam 
eden bir toplanh 
yaptiklanm bildir
mi§tim. Bu toplan
tida kararla§tmlan 
ve bilhassa koylii -
miizli ehemmiyet -
le alakadar eden 
noktalar hakkmda Bursa Va1isi §efik 
malfunat almak i- Soyer 
c;in Bursa Valisi :;;efik Soyere gittim. 

Kadtkoy SOREYYA'da 

ESKt 

HALK 

OPERETI 

Y arm saat 21 de 
Sah ak~am1 

AZAKTA 
ENAYJLER 

~ar,amba ak,a
mt SARAYDA 

HAMAM, ESKt TAS 

Milli SiNEMADA 
Bugiio ve yano son olarak 

ROSE MARiE 

E. Ralke~l R.A .D.YO 
~ehzadeba,mda 

FER A H 
tiyatrosunda 

EMiNC:>NO 

H A L K E V t ( 8u aksamki program ) 
TEMSILLERt • 
14 ikincikanun 

per,embe gecesi 
HtMMETiN 

OGLU 
3 perde komedi muzikal, buyuk 
orkestra ve koronun i~tirakile ••• 

ila veten: M 0 R E B B t Y E 
1 perde komedi •••• 

• Bugiin giind iiz ve gece 
TURAN Tiyatrosunda 

NAt;ID 1 HALIDE, FAHRI Birle,igi 
Giidiiz iki oyun 

bird en 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk mus!kisi - 12,50 hava" 

dis -13,05 plakla hafif miizik - 13,25 mu.'l" 
tellf plak ne§rlyatl - 18,30 Ambasad1ir'd£ll 
naklen varyete miizigi - 19,30 konferans:; 
Selim S1rr1 Tarcan tarafmdan - 20,00 :Mii· 
zeyyen ve arkada§lan tarafmdan Tiir1C 
mu.sikisi ve halk ~arktlan - 20,30 Belma ve 
arkada~lan tarafmdan Tiirk musikisi ve 
halk ~ark1lan - 21,00 saat ayan: Orkcstr:J." 
22,00 Ajans ve Borsa haberlerl ve ertcsl 
giiniin program1 - 22,30 plakla sololar " 
23000 son. 

viYANA: 
18,20 edebi yaym - 18,45 eglencell karl " 

~?Ik yaym - 20,05 saat, program haberlerl, 
spor - 20,15 mus!k! - 21,15 komed! - 23,15 
haberler. spor - 23,35 keman konser!-24,15 
gramofonla dans musikisl - 24,35 }\aber]er, 

BERLiN: 
anlat1yordu. Elinde (Westminster Ga - - Peki efendim, bulunur efendim, 
zette} i tutmasma ragmen, kiic;iik ve a- tela§ etmeyiniz .• Bir dakika miisaade e
sabl gozlerini gazetenin sahifelerinden din. 

Bana §U beyanatta bulundu: 

JEANETTE MAC DONALD 
NELSON EDDY 

Biiyiik muvaffakiyetlerle 
devam edivoro c- Bu toplanhlarda konu§ulan esas- I 

lar iic; nokta iizerinde temerkliz ettiril- •••••••••••••••I 

A~k Sonmez 3:~~~ 
Gevezenin kiZI ~o~;:! 

Gece : UDCU HAM
PARSUM vodvil 3 perde 

Varyete, Solo, D 

17,05 pazar yaym1 - 19.05 §arktli p!yes .. 
20,05 musik! ve konu~?ma - 20,45 spor .. 
21,05 aksam konseri - 23,05 hava, haberrer, 
spor - 23.3~ dans havalan. s ziyade yolculann iizerinde gezdiriyordu. Bu esnada tren, Picadilly istasyonun

~ Onun yamnda knmlZl yiizHi t1knaz da durmu§tu. Silindir §apkah rogan pa· 
;, bir adam oturuyordu. Kahn spor pal - buc;lu adam yerinden kalkarak kap1ya 
~ tosunun kalhk yakast yalmz etli ve k1r- dogru yiiriidii. 

mi§tir. Birincisi; biitiin vilayet dahilin
de, i§te idari beraberlik. Ikincisi; vila
yette zirai, ikhsadi, mali kalkmma. U

m1z1 bumunu meydanda buak1yor, zaten Kondiiktor yolunu kesti: 
( kiic;iik ve bulamk olan gozlerini kahn - Affedersiniz, vazifem 

<;:linclisii de; koy kalkmmas1. 
Birinci nokta iizerinde; biitiin idare 

oyle icah makinesi dahilinde ve her istikamette 
tamamile beraberlik temin edilecek 

~ 
bag c;erc;eveli bir gozliik gizliyordu. Diz· ettiriyor, biraz bekliyeceksiniz. 
]erinin iistiindeki siyah deri c;antaYJ bazan Silindirli adam kiZdl: tertibler ve tedbirler almmi§hr. 

t elile tutuyor, sonra gene (L'Echo de - Bu ne kepazelik.. Acele i§im var.. !kinci nokta iizerinde alman neticeler 
Paris} nin havadislerine dalarak etrafile Ben parlamento azasmdamm. §Unlard1r: Halkln tohumluklarmm bir-
hic; me§gu] olmuyordu. Cebinden vesikasm1 c;1kanyordu. le§tirilmesi. Geni§ mikyasta bir hay -

Bu adamm kar§IS!na tesadiif eden ka- Kondiiktor ba§ml sallach: vanclhk mmtakast olan vilayet·imiz da-
napede, orta ya§h olmasma ragmen gii- - Maalesef imkam yok .. Rica ede - hilinde bu i§in inki§afmi temin i~in ted-

birler almmast, bilhassa Merinos ko -
zelligini muhafaza eden bir kadm ba§lm rim herkes yerini muhafaza etsin. 

t yunu yeti§tiriciligi ve at neslinin tslaht 
arkaya yahrarak yan uyuklar bir vazi- Kap!lan kapJYarak zile bash. ~eri gi- iizerinde esash hareketler yapilmast. 

0 yette kesik kesik esniyordu. Sincabi man- ren iiniformah adama bir §eyler f1S1ldad1. Smai bakimdan: Kozacthgt inki§af 
a tosunun yakasml giizel boynuna SJrns1k1 Adam c;1kti. ettirmek i<;in mmtaka rruntaka fidan -
J sarml§tl. Gozlerinin kapah olu§u kirpik- Bir dakika sonra istasyon memuru ya- hklar tesisi kararla§hnldt. Vilayetin 
c lerinin uzunlugunu meydana c;1kanyor, ninda iki polisle beraher kompartlmandan Ya§ maddeleri olan sogan, bakla, zeytin 
d ince ve hafif kemerli bumu yiiziine aris- ic;eri giriyordu. gibi mahsullerin iyi paraya degi§tirile-

tokratik bir giizellik veriyordu. Polislerden biri hknaz adama done - bilmesi i~in alakadar kanallar iizerinde 
Sol tarafta yanyana oturan ellisini rek: te§ebbiisler yapllmas1 dii§iiniildu. Bit -

gec;kin iki §i§man kadm birbirlerile pek - c;antasmt kaybeden zat siz misi - tabi biitiin ikhsadi kalkmmada yollarm 
r ~abuk anla§arak tath bir muhavereye dal- niz? diye sordu. oynadlgt miihim rol gozonline almarak 
Y ffil§lardlo Kar§Jlarma tesadiif eden bronz $i§man adam husla: bu yollarm tanzimi de kararla§h. 
r tenli delikanh da onlarm sohbetlerine ku- - Ben bir§ey kaybetmedim, Cledi, Uc;iincu nokta iizerindeki c;ah§mamt-

lak misafirligi ediyordu. iyi bir terzi e- c;antam1 ~ald!lar. za gelince; koyliimuziin her sahada 
rr hnden ~1khg1 belli olan kostiimiiniin ic;in- *0 * ·*· kalkmmasmt esas itibarile <;ok mlihim 

'de biitiin giizelligi ile meydana c;1kan Be§ dakika sonra, kompart1mandaki bulmaktayiz. Koyliiniin kalkmmast i9in 
b atlet viicudiiniin bic;imli hatlan yanmda- yedi yolcu polis memurlannm muhafa - dli§iindliglimiiz esas; biiyiik koyler mey 
r ki ihtiyarm c;okiik c;enesile tam hir tezad zas1 altmda taksilere binerek karakola dana getirmek uretile bu kii<;iik idare 

te§kil ederek oldugundan daha gene ve gittiler. Evvela elmaslan ~alman adamla cliziilerinin birle§tirilerek koy §ahsiye
tinin belirtilmesidir. Buna karar ve -

F diri goriiniiyordu. Bu bembeyaz sac;h ih- kondiiktoriin ifadeleri almd1, sonra diger rildi. Koylerde yol yapmak, saghk mii-
-d tiyar, s1k s1k albn saatini ~1kanp bak1yor, alh yolcu da istintak edildi. Hepsi de 

tanlnml~ Zengl·n l'nsanlardi.. U" stlert' a ran- esseseleri meydana getirmek, kiiltiirel g sonra gene online ac;t1g1 minyatiir ~atran~ _ kalkmmayt temin edebilmek ve zirai 
b; takimma igilerek bir meselenin halli ile d1ktan sonra adresleri kaydedilerek ser • kalkmma i~in koyliiyii en iyi :~;h:ai va., 
~ ugra§lyordu. best b1rakiidiiar. . • s1talara sahib kllmak, su ve elektrige 
1 Trenin istasyondan hareketinden an - ~anta bulunmami§h. Vak•ayi takib e- kavu§turmak gibi muhtelif hamleler 

cak Be~ dakika gec;mi§ti ki, birdenbire den aylarda da biitiin ara§hrmalara rag- ic;in bu ciiziitamlarm kalabahk ve bli _ 
sur' at azald1 .. Bir tun elden gec;iyorlard1. men en ufak bir ipucu bile elde etmek yuk kiitlelerden ibaret olmasmda ka -
Bir an tekerleklerden tiinelin zifiri ka - kabil olamad1. rar kllmdl. Bu itibarla en c;ok 10 kilo

g raniigm1 J§lkland~ran mavi §erareler c;1kt1. Ve hic;bir zaman da kabi1 olamiya • metro dahilindeki kli~iik koylerin bir 
\ T renin l§lklan soner gibi oldu, tekrar cakh ... c;unkiio.. araya toplanmas1 suretile 500 han eli 

canland1, gene karard1 ve biisbiitiin sondii. c;ii.nkii kondiiktoriin iistUnii aramak koyler viicude getirilmesi, ve cografi 
It Simsiyah kalan komparhmam biiriiyen kimslmin aklma gelmerni§ti. Carib biraz baktmdan bu §ekilde toplanma imk&l11 
k yamk kokusu tehlikeyi haber veriyordu. degil mi? Bunu ben bile garib bir tesa- olmiyan koylerin de gene ayni mesafe 
2 Kompartlmandaki kadmlardan biri bir diife hamlediyorum.. Ben, o kondiiktor dahilinde olanlart birle§tirilerek bol • 
L ' c;1ghk kopard1, digeri aglar gibi bir ses oldugum hal de... 0 zamandanheri bu ge koy idarelerinin kurulmast esasla -
0 k b' rmda birle§ilmi§tir. 

Y ILDIZ sinemas1nda 
DANIELL£ 

DARR1EUX'niin 
En giizel filmi 

r SARA Y sinemasmda I HALK opereti 
<;ar~amba ak~amt 21 de 

Zozo Dalmas'•n i'tirakile Kad1nlar Kulubu 
ESKi HAMAM 

ESKi TAS 

r 
Gene kizlarJo gizli hayabna 

gosteren enteresan film. 

TENORLARIN 
BENJAMINO 

En giizel ve en son temsili ve 

KRALl 
GIG L l' nin 
sinemanm bir §aheseri 

Saadetim Sensin 
( Du bist mein Glueck ) 

Filminin nefis musikisi, miikemmel mevzuu ve muhte§em mizanseni ile 

M 

Bu hafta S A R A Y sinemas1nda 
Biitiin seyircilerin takdir ve ragbetini kazantyor. 

llaveten : FOX JURNAL son diinya haberleri 

Bugiin saat ll de tenzilath matine 

BE$iZLER 
1Berlll'l ·ve Dtesd operas•n•n alltn sesli kad1n1 

ARiA CEBOTAR 
Genclig-e ithaf edilen 

i 

BEYAZLI KIZLAR MEKTEBi 
( MAEDCHEN iN WEiSS) 

filminde ~arkt soyhyecektir. Ooiimiizdeki ~ar11amba ak11amJDdan itibaren 

SiiMER SiNEMASINDA I 

BUDAPE:;lTE: 
18,05 konser - 19.15 konferans - 19,45 

spor - 19,55 Macar halk $arkilan ve Q!n~ 
gene orkestras1 - 21,05 komedi - 22,20 ha"" 
berler - 22,40 salon orkestras1 - 24,05 dar.$ 
muslk!s! - 1,10 haberlero 
BUKRE~: 
19,05 saat, hava, havadis - 19,15 askE'I"r 

konser - 20,35 milletlerin zamam - 20,55 
koro konseri - 21.30 p!yes - 22,35 saat, ha• 
va, haberler - 22.45 spor - 23 gece konsc"' 
ri - 24 son haberlcro 

LONDRA: 
20005 den!zci $arktlan - 20,35 senfon!lC 

konser - 22 dlni yaym - 22.10 haberlel', 
hava, saat - 23.10 orkestra ve ~an konseri"' 
24.15 s::tn ve musiki. 

PARiS: 
18,20 kmut - 18,35 kar1~1k konser - 19,2!l 

gramofon - 19,35 piyes - 20,35 havadis " 
20,45 piyesin devamr - 21,35 hava, konu~· 
rna - 21.50 e~lenceli karii!Ik program-23,(15 
kari$Ik musiki - 24,50 dans orkestra.slo 

ROMA: 
18.05 senfonik konser - 19,15 spor, karl• 

~rk musiki - 2Ll0 saat, haberler - 21.35 
konferans - 21.45 orkestra konserl ~ 22.35 
filim konusmas1, ingilizce haberler - 22,45 
:olves - 23)5 koro konseri - 23045 dans m"'"' 
sik!s!. istlrahat esnasmda haberler - 24,35 
rl ~ ns ID11Siki.c;i. 

NOBETCiECZANELER 
Bu gece nobe!A;i olan eczaneler ~unlardrr~ 
Istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (Ethem Pertev) , Alemdarda; 

(Abdiilkadirl, Bakirkoyde (Hilall, Beya ~ 

ztdda (Belkis), Emlnoniinde (Salih Neca .. 
ti), Fenerde (Emllyadi). Karagiimriikte 
(Suad), Kii<;iikpazarda (Hasan Hulusll, Sa~ 
rna tyada (Teofilos), l;lehremininde (A, 
Hamdl), l;lehzadeba§mda (Hal!l). 

Beyoglu cihetindekiler: 
Galatada (Sporidisl, Haskoyde (Bar but), 

Ka:nmpasada (Vasif), M'erkez nahiy0<l :~> 
(Kanzukl. (Giine~l, !?!slide CHalk), Tak~ 
slmde (Takslm), Citlmad) 0 ' 

Uskiidar, Kad1k1iy ve Adalardakiler: 
Biiyiika.dada (Merkez). Heybelide (Yu ' 

suf), Kad1k1iy, Pazaryolunda (R!fat Muh • 
tar), Modada (Alaeddinl, Uskiidar, iskele-< 
ba$mda (Merkez). 

Evlenme 
Gene doktorlanm1zdan Nusaybin tra• 

hom miitehasstsr Necib Yasar ile Mu• 
kaddes Argananm evlenme toreni ayu1 
yedisinde Eminonii Halkevinde parlak 
bir surette yaprlmt§br. Saadetler di "' 
leriz. \ ~~ ard1. 1r ~anta dolusu elmasm sayesinde rahat 

s Platformdan kondiiktoriin sesi: bir omiir gec;iriyorum. Evvelce hie; h1r- Buyiik koyler meydana getirilmesi i- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5 -Tela§ etmey:iniz, diyordu. $imdi s1zluk yapml§ degildim .. Akhmdan gee;- ~~ :~~d~o~~;~l: :~i~i§;;~ir~:~ Gozlerin bugiine kadar gormedigi, kulaklarm hi~ duymadt&"t bir san'at - Giizellik ve deha abidesi 

yanacak l§lklar. mezdi .. Sonra da yapmad1m .. 0, hir ke- bolge koy idarelerinin, gerekse biiylik z • G F E L D Y I L D I Z L A R S Ve hakikaten, iki dakika sonra lam - re oldu .. I§1klar soniince birdenbire gelen koylerin kurulmas1 bir kanun i§i oldu- I , K R A L 
1 d halar yand1 ve tren yerinde bir iki defa bir fikir .. Ani bir hareket .. iradenin ZaYJf gundan hiikfunet merkez.ine teklifler 

1 samlarak homurdand1ktan sonra bumun- hir zamam.. hte bu sebeblerden hika - yaptlmt§tlr. Koy bOlgeleri :idaresi veya 

dan soluya soluya yoluna devam etti. yemin adm1 <<hir zaf am» koydum. biiyiik koyler te§kili §iiphesiz koyliimu- fi•JmJ•DI• M E L E K S A K A R y A 
n Komparhmanm yerine gelen siikune - lngilizceden t;eviren: zu mii§terek biitc;elere, fidanhklara, y 8 
!l\ tini birdenhire, boguk ve tela§h bir ses 1. TANER mii§terek hamama, mekteb ve harman 
d -~~~~~~~~=~=~-~~~=~~~~~=~-~!""""!!'~~= makineleri gibi muhtelif vesaite sahib F. 0 

• -~-- - ktlacaktzr. 
e 
d Aydmlatdmasi 
u [Ba§makaleden devam] 
P bir hulus ve ciddiyetle cari giizel ve in
c; sanca idaresinden ancak memnun olabi-

lirdik. Nitekim bu husustaki Turk hissirr 
d yah hususl ve resml her vesile ile izhar 
h olunagelmi§tir. Musul i<;in belki ~ok ~e-

ki§erek akdettigimiz muahede nihayet 
rl biitiin kanaat ve itminan1m1za iktiran etf mi§ 0 olan bir muameledir. ihtilaflann e

bed!yete siirmemesi laz1m gelecegini bi
lenlerdeniz. Hem orada bir ihtilafm hal

d 0 li pahasma ingilterenin ve Irakm dostlu-
v gunu kazanml§ bulunuyoruz. Yamm1zda 
~ bunun ayn ve biiyiik bir ehemmiyeti var
d d1r. Nihayet Tiirkiye kat'iyetle akdettigi 
i muahedelerin tatbib liizumunu olanca 

1 kiymet ve ehemmiyetile takdir eden bir 
devlettir. lskenderun - Antakya ve 

51 havalisinde ora Turklugu lehine ak-
t. dedilmi§ muahedeleri tatbik ettire-

memekten mustarib bulunuyoruz, ve 
~ pek iyi anhqtlmasmt istedigimiz bu 
11 vaziyete dostlanmiZm bir par~ac1k 
h dikkat etmek zahmetini ihtiyar etme
~ lerini ric~ ediyoruz. 

Civar lngiliz manda ve himayeleri iti
barile ingiltereyi ku§kulandirmak istiyen 

r propagandaya gelince, hizim bildigimize f gore ingiliz .ida~esinin her ~erde salabet 
ve muvaffahyet1 adalet ve msanhg1 ken

k disine ki!avuz yapmasmdad1r. Ba~kasma 
~ cid de olsa ingiltere dogruya dogru de
~ mekle kendi idaresinde hie; b!r~ey kaybet-

mez, belki ~ok ~ey kazamr. Ingiltere zul
me muzaheret etmekte marifet bulunaca
glnl sanabilen bir devlet degildir. 

lngiltere Hariciyesinin a~zmda da 
dola~:tgm: gorebildigimiz ii~iincii nokta
yn gelince: Gen~i Suriye istiklal muahe-

laztm 
desi iic; y1l sonra kat'iyet kazanacakbr. 
Fa kat bu iic; y1l tatbikahn biitiin tecriibe
lerini ihtiva edecek olan iic; Yild1r, ve mu.
ahedenin l<itbikatma dahi ba§lanml§llr. 
Bu ~artlar i~inde gerek lskenderun - An
takya ve havalisinden ibaret Hatay 
Tiirkleri ve gerek Tiirkiye Cumhuriyeti 
ic;in ii~ y1l degil, ii~ giin dahi beklemege 
zaman ve imkan birakilmaml~ bulundu
gu pek kolay takdir olunabilecek bir key
fiyettir. 

1skenderun - Antakya ve havalisinde 
muahedeye miistenid Turk davasma in
safla bak1lmasm1 istemek hakkrrmzd1r. 
Biz ilhak istemiyoruz. Suriye de da
hil oldugu halde her taraf1 memnun 
edecek daha mukemmel bir kombi
nezon vucude getirilmesini istiyoruz. 
Henuz vakti iken yaruba§JmJzda JSll
rab membat olacak bir yara a~llma
masmi diliyoruz, ve bunun i~in mua~ 
hedelere dayaruyoruz. 

Bu meselede Fransamn dogruyu ve 
makulii kabul etmemekteki inad ve 1sran 
en ziyade §a§tlgrrmz noktad1r. Fazla ola
:ak haks1z ve yersiz propagandalarla 
lngiltere gibi dost muhitlerde aleyhimize 
yanh§ dii§iinceler yaratJlmaga c;ah§llma
sml elbette miisameha ile ge<;i§tiremeyiz. 

YUNUS NADI 

Fransizca ve almanca 
muallimi 

Tecriibeli bir muallim almanca ve 
franstzca hususi ders vermek istiyor. 
Ders almak istiyenler; Cumhuriyet ga
zetesinde cA, ru~uzuna mektubla mii
racaat etmelidir. 

Ayrtca bu §ekil koy idarelerinde muh 
tarlar kendi aralarmdan veya haricden 
de s~ilebilecektir. 

Bu suretle bOlge idarelerinin ba§In -
da koy kalklnmasmt kavnyabilecek i
dare adamlan bulunmu§ olacaktir. Bu 
d'ii§iiniilen ve kararla§an i~lerden vila
yetin salahiyeti dahilinde olanlar tat
bik edilecektir. Kanunla§maSI lanm 
gelen i§ler hakkmda da hiikumet mer
kezine teklifler yapilmi§tlr. Vilayet, ay
nca be§ senelik bir c;ah§ma programt 
yapacagmdan Umumi Vilayet Meclisi
ni 1 §Ubatta toplamtya karar vermi§tir. 
Hanrlanacak programa gore biit~e ya
ptlacaktrr .• 

MUSA ATA$ 

Evlenme 
Merhum Bay Sadullah kin Miiriivvet 

Giirgan ile 1nhisarlar Tiitlin Enstitiisii 
~efi ing. Agr. Zeki Akkoyunlunun ev -
lenme merasimi, dun giizide davetliler 
huzurunda Caddebostanmdaki evler·in
de yapllml§br. 

Yeni evlilere saadet dileriz. 

Mes'ud bir evlenme 
Beykoz Cumhuriyet koyii muallimle

rinden Mes'adetle eski sporculardan 
Vefah Saim Agabeyin evlendiklerini 
haber ald1k. Tarafeyne saadetler te -
menni ederiz. 
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ve 

uc;URUMA 
DOGRU 

Brigitte Helm 

r-

1ioemalartnda gorenler hayrao kahyorlar ve boyle bir filmin nas1l yap1ldigm birbirine soruyorlar. 
DiKKAT: Filmio fevkalade uzunlugu dolaytsile bu programa hi~ bir ilave yoktur. 

Seaoslar MELEK: 2-4,15-6,30 ve 9 da SAKARYA 2,15-4.30-6,45 ve 9 da 

Bugiin saat 11 de tcnzilath matine 

- Bugiin T ii R K S i N E M A S I N D A 

YILMA Y AN ADAM 
PAUL 

( F ransrzca ) 
MUNt-BETTE 

Afk, lhtiras, Deh~et 
D A V l S 

-
«Ben bir pranga ka~agtytm» filminden yuz defa daha guzel ve 

buyuk. Hi~bir kadm a~kt i~in bu kadar miithi~ facia yapmaml,
br ~ Hi~bir erkek ihtiras1 i~in bu derece ~iddetle hareket etme
mi~tir. Erkek ve kadm mucadelesinin, aljkm en canh bir numu
nesi ~ Her kadm onun i~in ~tldmrken diger bir kadm ondan 
kurtulmak i~in oluyor. Bu kadar deh,etli ve merakh filim 

gorulmemi~tir. tlaveten: Ekler Dunya haberleri. 
Bugiin saat 11 de ten2ilath matine ••••••••.,-

·--------------------·-----------------------· Giilmek, doya doya giilmek ... Eglenmek, kana kana eglenmek istiyenier ..• Bugiin 

i P E K Sinemas1na ko,uyor. 
LOREL- HARDi 

Rl COCUK HIR$1ZL 
10 kisimhk biiyiik komedi filminde T U R K c; E konu~uyorlar. 

I Aynca : Adanantn kurtulu~ bayram1, yapdan §enlikler ve tezahiirat. 
Izmir tuz iatasyonlar1 - Tuz fabrikas1, tiirk~e sozln ve izahath hadisat filimleri. Paramount diinya havadisleri 

Bugiin saat 11 de tenzilath matine 

TURK iNKILABINDA TERAKKi HAMLELERi 
/ 

Biiyiik Milli filim 



.. 

... 
.... 

I 

10 bdncikbun 193'1 CUMHURiYET 5 

Koyciiliik isleri 
' 

Mrs. Simpson , 
Kalk1nma 
ifade ettigi 

programinin 
yiiksek mana 

Paris - Soir gazete
sini da va etti 

Bu suretle hayab hakktnda 
KOyde bayram gecesi 

b ne~:.redilen yaztnin uydurma 
U• "" 

oldugu teeyyiid etti Hi~bir devirde bu memleket miinevverligi 
giinkii gibi koye bir dava mevzuu diye bakmami~br 

Bir arabk b~im mecliste gizli bir muhabere 
ba~lami~ti, havada kii~iik kag1dlar u~u~uyordu 

fe rans1zlarm Sort, Destinee, Guu- ignon, Fatalite, Mauvaise e· 
toile gibi birc;ok kelimeler kul

lanmalarma ragmen hakkile kar§Ihgmi 
bulamadtklan bir §ark tabiri vard1r ki 
ba§hba~ma bir nazariye ve hatta bir tarih 
ifade eder: Aim yaZISJ! .. Kader ve kaza 
adt verilip te insanlann tesadiiflere ze -
bun olu§undan ba~ka bir ~ekilde izah e
dilemiyen gizli kuvvetin -§ark itikadma 
gore- bir ifadesi de «aim yazlSI» du. Bu 
yaz1, omiirleri, !Stlrab ve hiisran i~inde 
get;enler i~in «kara>> d1r. Biiyiik §airimiz 
Hamid: «N e siyah eylemi§ bu nas1yeyi -
Sa<;Jml bembeyaz eden bahhm» beytinde 
i§te o kara yaz1y1 i~aret eder. Atayi ad!. 
bir §air de: «Kim bakar talii mevluda 
veli - Kutlu gi.in t;ak dogu§undan belli
<;ini pi§am ile ebrusu - Alnmm ola kara 
yazusu» k1t' asmda ayni akideyi kaydet
mektedir. 

Biitiin Tu"rkl · .. .. .. .. 1- .. 2 idari bir mekanizmaYJ diizenin-(1 • erm gozunu ve gon unu -
aima l;eken Ankara, son giinlerde bir de ·i§letmek, . . • • . 

kat daha gozal .... 1 k' · ld H 3 _ y em devletm hukuk1, mah, Ikh-
l k" ICI, gonu t;e ICI o u. e- . . w I k 'b' 
.e. oy davasile yakmdan alakah olanlar sadi temellenm saglam a.~tlrma .... g: ' e.n 
l!;m... ba§ta gelen hayati tedb1rler, hak1k1 . b1r 
• Hergiin gazeteleri okurken koy i§lerine reformun hamhklarmdan ba~ka blr§ey 

aid ne gibi kararlar almrnl§ ve neler ya- degildir. . . . · 
Pilmi§ olduwgun h I t ruz Her taraf1 dehkde§Ik olmu§, kem1klen 
tJ.. ~ u eyecan a ara§ myo · . .. .. · · 1 k k 
nukumetin o"t d b · d d k" _ kmlmi• b1r vucudu alc;1 u;me a ara , s1 1 .. 1.. e en en evam e en oy .. . • . k ']'w· · 1 
cu uk hareket'1n· · b' · t'k t al bir tedaVlye tab! tutma zarun 1gm1 an a-m yem 1r 1s 1 arne - · 
mak iizere oldugunu ogrenelidenberi bu ffiJfan kalmamJ~tlr, A w 
heyecamm!Z artm kt d Biz, boyle b1r planm erget; yapJlacagi-

B a a IT. d k B .. b . 
iiyiik Millet M )' · · rJh• nut - na inamyor u . ugun u mancimizm k d ec ISlnm a" , d w .. kl . . 

un a Atatiirkiin, lzmir seyahatlerinden yersiz olma 'g'.m gorm~ .e sevmVIyok:_u,z. 
sonra lsmet inoniiniin, ve muhtelif vesi- Hi<; §iiphe etm1yoruz k1, lkhsad e a e
l~l:rle Dahiliye, lkhsad, Ziraat Vekille- tinin 1935 ~1lmd~ ~~.s1l~n. «rapor» un~a 

Pariste inti~ar eden Le Journal ga
zetesi, Nice'ten ald1g,. ~u haberi ne~re
diyor: 

cMrs. Simpson, matbuata §U tebligi 
gi:indermi~tir: 

Mrs. Wallis Simpson, arncazadesi ol -
dugunu iddia eden Newbold Noyes im
zasile biitiin diinya gazetelerinde ne§ -
redilen makaleler silsilesine kar~J pro
testoda bulunmu§ ve Paris avukatla -
rmdan Armand Gregoire\ hukukunun 
mlidafaasma memur etmi§tir. 

Avc1hk hayatmm en miihim safhasJ, av
c:lann §afakla beraber ava ba~hyarak, de
re, tebe, dag, orman, kayahk gibi birc;ok 
yerler a§hktan, her avc1, tek ve tenha, ba§ 
hba§ma k1smetini araya araya giine§ ba
hmma kadar dola§tlktan sonra ak§amm 
alaca karanhgt i<;inde §U bulundugumuz 
«Bayramdere» kahvesi gibi bir yerde 
yorgun, bitik bir halde toplanmaland1r. 

Diinyamn hi<;bir tarafmda bundan eg
lenceli, bundan samimi, alakah bir mu -
habbet ve sohbet meclisi olamaz. 

Trakyamn me¥hur ve yegane 
avcrsr Hasan Pehlivan 

k
TID!n sozleri; vilayetlerde koy biirolan ~ok g~z~ll s?~l1en.'ldlglkg~~~· m

1
. edmleketm 

urulmas1 be• 11 k k" k lk nma pro - 1ktisadi I§ en 1 rom, te mgm em e mo -
• ' Yl I oy a I d . . . d'W ' k'l . 'k 

~r1amlan yapilmasJ ve bu arada bir.:;ok dern me emyetJVn 1ste 1g1 ~ke .. ~ v~ 
1
1s:1 da-

M. Newbold, Mrs. Simpson'un arnca -
zadesi degildir; ingiltereye, onun tara -
fmdan izhar edilen arzu iizerine gel -
memi§tir ve mevzuubahs makalelerini, 
ne§rinden evvel, Mrs. Simpson'a gos • 
termemi§tir. Binaenaleyh, Mrs. Simp
son'un, bu makaleleri, ne telgrafla, ne 
de ba§ka bir suretle tasvib etmi.§ ol • 
mas1 ihtimali yoktur. 

Mrs. Simpson, M. Uoyes'le yaptJg,. bir 
mlilakattan sonra, mumaileyhi, sadece, 
kendi agzmdan i§ittigi §ekilde bir por
tresini ne§retmege salahiyettar lulmt§, 
bu miisaadeyi de §ahsl hakkmda ne§re
dilen bir slirli yanh§ malfunatJ diizelt -
mek maksadile vermi§tir. 

Ancak, her§eyden evvel, avdan avdeti 
miiteabb yorgunluga bakmadan her av
cmm en miihim i§i ve adeta ilk vazifesi 
silahm1 silmek, temizlemek, fi§eklerini 
saymak, atJlanlann yerine dolulanm, ye
nilerini koyup fi~ekligini tanzim etmektir. 
Bu ameliye, oldukt;a miiz'ic; ve yorucu 
olmakla beraber mecburidir. 

a~sa, karga sesi kadar kerih ve falsolu 
dii§ecekti. 

Fa kat bu aim yazlSI, amlar ve am· 
lardanberi okunmu~ degildi, hatta onun 
okunmasma imkan dahi tasavvur olun
muyordu. Ciinkii yaz1, mukadderah gos
teriyordu, mukadderat ise «yann» de -
mekti ve «yann» m me<;hul kalmasl ale
min nizam1, intizam1 i~in zaruri idi. Bu, 
boyle olmasa Makedonya Krah Pyrrhus 
kendini aldiirecek kiremidin ba~ma atila
cagJ yerden ge.:;mezdi, Biiyiik iskender 
Diclede y1kamp soguk almazd1. Sezar 
hanc;erlenecegi giin Senaya gitmezdi, 
Yavuz Sultan SeliM arkasmdaki ~1bam 
tellaklara s!klirmazdl, N apolyon Vater
loda acele davranmazd1, Sekizinci Ed
ward Misters Simpson'la tam§mazd1 ve 
bu suretle de di.inyada hi~bir kaza vukua 
gelemezdi! 

l§ ere ba•lanmi 1 • b' e bu davanm meti alacaktJr. e elbette oy I§ en e , ~omas1, lZ d' h 1 •. 1 • d 
Yepyeni bir safhaya girdigini gosteriyor. ken m; rna sus p am e ve aym n:'eto -

Devlet~e bugiin tatbik edilmekte olan larla sistemle~.~cek, ku~etl.~~:wcekhr. 
endustri plan d b' de koy kal- Burada, re)Jm ve koyculuge candan 
t.._ I yamn a tr I b' T f 'I .. I k . . 
ba plam yaptlaca1bm gosteren biit~~ bag 1 IT i.irk s1 ah e ~unu soy erne ISh-
~ !rah~malan herkes gibi, her kaycii g1bl yoruz: 

btz de ad1m adJm takib ediyoruz. Her Kay i~leri yalmz bir zirai kalkmma 
sozu" b' · · · b h' t' d mevzuu degv ildiT. Y almz idari tedbirlerle IZJm 1~1n irer ders rna 1ye m e o-
lan 1 ! •w · 'b' halledilemez. iktJsadi cephesi bilhassa smet noniiniin emrettlgl g1 I: 
«Memleket meselelerini kendi ~ahsi i&i - miihimdir. Niifus, saghk, imar, milli mii
miz gibi candan ve yakmdan» tetkik e· dafaa meseleleri onun en miihim mi.item· 
diyoruz. mimleridir. 

K.. "1 k 1 h ) d w b' B1'lhassa devletin memur kadrosu, bu oycu ii i~ erinin 17 an 1g1 H SJTa-
da biz de kendi dii&i.inlliiklerimizi soyle- kadronun kemiyet ve keyfiyeti, biitt;e va· 
mek k 1 d'k Herkes zl'yetJ·, muhtelif idare •ubeleri arasmdaki arzusuna ar§l ge erne 1 · ' 
anlann~bT ve anlamahdlr ki, koy davas1 i§ miinasebetleri, hulasa, biitiin bir milli 
biitu b' d d kt' kalkmmaya mevzu olan her nevi i,.timal, n IT kalkmma avas1 erne Jr. " 
«Koy» ad1 bize zahiren uzakhg1 ve sa- iktJsadi, mali, ahlaki davalar hem ayn 
d~l.igi ifade ederse de hakikatte o, biitiin ayn, hem toptan kay davasile s1kl s1k1ya 
dinrn oliim meselelerimizi ve hayatumzm baghdir. 
51~~anm nefsinde toplaml& biT varhktn. Cografi vaziyeti mi.istesnahk gosteTen, 
Boyle hiT varhk, bir memleketin temeli o- tarihi ~artlarmda hususi bir karakter sak
lunca onun nasJ! biiyiik ve kan&1k bir ha- hyan, cihan medeniyeti oni.inde yeni bir 
~~ti. problem oldugunu anlamak gi.i~ de- misyonla ileri ahlan Ti.irkiye i~in · koy 
gild1r. Bunun i~indir ki Tiirkiyede koy davas1 bir medeniyet meselesidir. Top -
davas1 ba~hba§ma bir ink1lab mevzuu - rak<;I ve fabrikac1 bir milli ikhsad sistemi 
dur. i<;inde Turk koyi.ini.in mevkiini ciddiyetle 
.. ~oye bOyle bir gozle bakmca, onun nazan dikkate ahnca esash bir kalkmma 
u.z~nnde .te~sif edecegimiz kalkmma i~le- hareketine ba~land1g1 mada bizim i~in 
nnm de 11m•, ameli ve herhalde ~;ok sa;< bir «plan mefhumu» nun §iddetle liizumu 
lam.ve devamh metodlarla ve sistemlerle b 1 1 

b k d'l u unduguna kaniiz. 
tat 1 e I mesinin zaruriligi kendiliginden Y eni bir kalkmma plam rejim ideolo-
anla&IhT. Koy davasi ad! altmda kar~I - jisinin en geni~ ve en derin bir surette 
rniza ~Ikan bi.iti.in i~timai meselelerin ~ok realitede tahakkukunu temin edecektir . 
~~susi bir karakteri vard1r. Bu karakteri Bu plan milli kiiltiiriin, milli ahlakm, 
ogrenmek, ona miiessir olmak, onu yeni mill; ekonominin inki&af ve tekamiiliinii 
hayahn zaruretlerine inhbak ettirmek hamhyan i<;timal fonksiyonlann bir sen
ba§hba~ma bir rejim ve bir ilim davas1 - tezi ve milli miidafaamlZin kaynaklanm, 
dJT. az vasJtalarmi kuvvetlendiren bir i§ ve 

. Bu di.i~ i.inceleri bize veren dersler, fikir unsuru olacaktJr. Milli terakkimizin 
hiZzat memleket realiteleridir kay reali- hayati, ruhi esaslanm nefsinde toplami§ 
t I 'd' t ' e en IT. lk baki~ta bunlan biz ya ka- olan koyler alemi, Ti.irk milll felsefesinin 
r;~Ik, yahud dag1mk, basit ve kolay anla- Ti.irkliige mahsus di.inya garii§iiniin yeni 

Halbuki, mevzuubahs makalelerin, 
bu tarzda bir portre hududunu pek faz
la a§tlgt gi:iri.ilmli§tiir. 

M. Noyes, Majeste Sekizinci Edouard 
tarafmdan yemege ahkonulmu§sa da 
mlikaleme umumi mevzular etrafmda 
cereyan etmi§ ve M. N oyes'in iddia et
tigi mahrem mahiyeti kat'iyyen al -
mam1~br. 

Diger taraftan1 ne Diik de Windsor, 
ne de Mrs. Simpson, M. Noyes'e her 
hangi ~ekilde beyanatta asia bulunmu§ 
degillerdir.• 

CUMHURiYET - Bu uydurma yazt 
silsilesi, 1stanbulda be§ gazete tarafm -
dan yan~1rcasma bir gayretle terciime 
ve tefrika edilmi~ti. Biz daha o zaman 
Mrs. Simpson'un bir tekzibini ne~rede
rek bu tefrikamn mahiyetini ortaya 
koymu§tuk. Nitekim yukar1da da oku
dugunuz gibi bu tamamile uydurma 
yaZI silsilesini ne§redenleri Mrs. Simp
son pro.testo etmi§ ve mahkemeye mii
racaat etmi§tir. 

Sarayburnu mahzenlerinde 
bir cinayet 

Sarayburnunda Bizans devrinden kal 
rna mahzenlerde yahp kalkan Muzaf -
fer Mustafa ve Muharrem arasmda 
he~i.iz sebebi belli olmtyan bir mesele
den dolayt kavga ~Ikml§, Muzafferle 
Mustafa elbirligi ederek Muharremi i:il
dlirmege karar verll\_i$lerdir. tki arka -
da§, evvelki gece, uyumakta olan Mu -
harremin iisti.ine attlarak ellerindeki 
demirlerle Muharremi ag1r surette ya
ralami§lardir. 

Yarah hastaneye kaldutlml§, su~lu • §Ihr sanmz. bir sembolii halinde tecelli edecektir. 
Halbuki, koy bizzat bir uzviyettir. Hi~;bir devirde bu memleket miinev - lar yakalanmt§tir. 

~er .~zviyet gibi o da fizik, biyoloji, psi- verli~i bugiinkii gibi, kaye bir dava mev- ----------~:"""':!!~--
ol~ll kanunlanna tabidir. Hele i~;timai zuu diye bakmarnl§hr. Tiirk kayliisii de miitehasSlSlarmdan miirekkeb salahiyetli 

~a~JYeti aynca nazan dikkate almmaga bugi.inkii kadar devleti kendisine yakm bir heyet vas1tasile tanzim edilecektir. 
k~ger. Bu sebebled:r ki, ~imdiye kadar gormemi§tir. Boyle oldugu i~;indir ki biz, 5 _ Tiirk koyi.i millt varhgm temeli 

•
0 Yciiliik i§leri herhangi ikt1sadi veya it;- Tiirk koyiiniin kalkmmasJ mevzuu gorii - olduguna gore her koy ve her hoydeki 

timai i§lerimiz gibi etrafhca· tetkik edile - &iiliirken bu meselelerin aydmlanacagma koylii ailesi kalkmma plammn mevzuu·ve 
~ernis, koy davas1 iizerinde sistemli bir ve gerc;ekle~ecegine inamyoruz: . hedefi olacaktir. 
arFzd. a rah•,lamami•hr. 1 _ Kay davasm1 milli devletin eh 6 K' .. . d 

" y y - ciyun Jt; ve I§ orgamzasyonu, 
t t " 

1klhakika, Milli Zaferden sonra, A- halledecektir. i§ vas1talan, i§ teknigi, i~ zihniyeti, it;ti-
f: ·~. ~n: «Tiirkiyenin hakiki sahibi, e• 2 - Bu davayl miistakil bir devlet mal biinyesi, ikhsadi kurulu§u, harsi va-
.. n.1151• hakikt miistahsil olan koyliidiir.» te~kilatJ yi.iriitecekt~r. A ko"y ziyeti, tarihi ve uki karakteri bu planm 

soz1 e b 1 k 1 I · · · h 3 __ Umum"1 bir kalkmma plam safh a~ Iyan a kmma i~ enmlZin er tanziminde ve i~ programlarmm tatbi-
n' ba~lh! tetkik edersek, koyci.ili.ik i~leri- realitelerinin sinesindek d~gaca~ ve re- kmda hareket noktalanm ve hedefleri 
h1~d 11 tak,m ba~lang1c tedbirlerine her - jim ideolojisine gore ara ter azana • tayinde hirer unsur ve mevzu olarak 

a 1 e rnuh.tac oldugunu takdir ederiz. cakhr. k · 'd ele almacaktJr. 
- S • · 'kl"l' · · k k 4 _ Koy i•leri ziraat, e onom'.• 1 a-k tyasJ Ish a JffiJZJ urma ve ' d f 

~umak, re, ki.iltiir. saghk, milll mii a aa, Jmar ... 

- 86 y zan· Hilmi Ziya 
0 Cumhuriyetin lctimai roman•: a ' G" l"k 

n b . . . . 1 k' b h'f lerini a•amami§. un u H C§ sene var ki cam1ye girmeml§h. an tta sa 1 e . ' . "f d'l _ 
atta ihtimal nas1l ibadet edildigini bile hayatmm tecriibelen sank~b~u udz e 

1 
k 

Unutm H b' d 1 )mi• g1 1 on an uza 
1 U§tu. ayah, dinle temasa girmek- mez 1r uvar a ayn ' · 
1 end~ok uzak bir §ekilde ge<;iyordu. Sene- kalmJ§h. . h ll 
dC: .~r 0 • boyle bir mesele oldugunu bile Bugiin, bukadar iicra bir rna ~b.eye 
u~unm" d · b" b" .. tmu§ g1 1 a-d' . U§ egildi. Ona ne dindar, ne de nirin geldigim us utun unu k I 
Insiz d b'l' d' I b' f' 'k ' l k d'l'W' d yiiriiyor ve a a -end' ene 1 1r 1. Boy e 1r meta IZJ d1m an en 1 1gm en h II' d 

cuk?:re kar§1 tamamile alakasJzdi. <;o- bahga kan§arak son cemaat rna a m ~ 
~d Ugu~u beraber ge<;irdigi arkada§la - kunduralanm c1kanp namaz saflan ara 
de an b~l'•.• i dint heyecanmm son haddin- sma giriyordu. 0 ~imdi, halkm yeknesak 
Ya;I!~hinm kaplS!nda sabahli~arak ~~~- hareketine kendini t~~amile bJrakrnJ§Ii: 
gid' . e ayaklanna kapand1g1 ve olup Onlarla birlikte ellenm kavu§turuyor, 0 .n 
za tnclye kadar bu cezbe i.:;inde kald1gJ larla birlikte tekbir ahyor ve onlarla. b~~
m;~· 0 birdenbire sempati, keder ve likte secdeye kapamyordu. <;ok eskl IT 

• rla sevkile bu yamba•mda farkma itiyadm uzun mi.iddet birakild1ktan sonra 
~·afJ d , ' w k' k' k -
b ~a an inki§af ederek bir hava ka- tekrar canlandtgl zaman 1 zev me en 
r:rctgJ ~ibi patlay1p sonen mistik buh - dini vermi§ti. Hafif mmltllan~ . birikme
on~a tet~1ke <;ah§ffil§tJ. Bununla beraber sinden dogan derin bir ugultu Jc;J~de .~~!· 
zaYlf•l dJni he!ecana kar§l alaka o k~d~r km hareketlerin~. ka~1la~ak ~apligl butu~ 
arahk am~~~~ k1 biitiin meraki kendisim bu §eyler. onda henuz h1c;b~r. tem yapmtyor _ 
tiki . ~~k1 kitablar arasmdan §ark mis - du. Bu _frenk seyyah1 g1b1 kenar~an b~~ 
ra e~~~n .~ayatma, biiyiik mutasavVlfla- maga utand1g1 it;in onlara k~;~~.ligml ~~~.~-

g turdugij halde bi.iti.in bu ara§hrma • yor, fakat ne zamand1r du§uncelennm 

Koycii 

ufkundan silinmi§ bir metafizik it;in ya -
p1lan biitiin bu niimayi§ler ona s11nki du
yulmarni§ bir haleti ruhiyenin ifade•ini 
garmek kadar manas1z geliyordu. 

Bununla beraber muttas1l goz ut;ile b~
kiyordu. Boyunlan biikiik, teslimiyet 
it;inde dua ediyorlar, igi]iyorlar ve sec -
deye kapamyorlard1. Bunlar debaghane 
amelesi, iplik fabrikasmm, boya tezgah
larmm i§t;ileri, kafasmda f1rtma yapan bi.i
ti.in o yarmki diinyanm demir yiirekli 
insanlan m1ydi? Boyunlanm biikiip tes

lim olmalan ic;in yumu§ak, gev§etici bir 
ahenkle kendilerini c;ag1ran sese dii§iin -
meden, anlam1ya t;ah§madan ko§an bu 
adamlar yarmm biiyiik ihtilalini yapacak 

demir kollan ta§Jyanlar mJyd1? 
Ayakta, elleri gagsii iizerine kavu§tU -

rulmu§ siikunetle duruyordu. Sanki bir • 
den biiyiik bir sarsmhyla uykusundan u
yandmlmi§ gibi sJc;radi; ve saflarm ara
smdan, bir asker kat;agi gibi saklanarak 
dl§an firladi. Ona §imdi arkasmdan bii· 
ti.in bir cemaat Janet ediyormu§ hissi ge -
liyordu. Ardma bakmadan, adeta ko -
~arak gidiyordu. Kahvenin oni.ine gelin
ce ihtiyarsJz durdu. l§t;iler dagllm1ya ba§
ladlgl i<;in, i!;erisi tenha idi. «Liizumsuz 
yere nic;in durdum ?» diye ofkelenerek 

Bu i§ bittikten sonra, avdar bir masa 
etrafmda toplanarak giini.in av menk1 -
beleri bir gramofon plagJ gibi donmege 
ba§lar. BazJSJ tath tath dinlenirse de ba
ZISI pek t;tzuhh, falsolu! radyo gibi pa • 
razitli ~1kar. 

Her avc1, o giin gezdigi, dola§tlgl yer
leri, rasgeldigi, kac;ndigi, vurdugu, ya • 
rah olarak kaybettigi avian mutlak an
latacaktlr. Ancak, atlc!hkta, miibalaga 
bahislerinde her avc1ya verilmi§ bir nu -
mara derecesi vard1r. Baz1 avc1larm hi -
kayelerini aynen kabul ikhza ettigi gibi 
c;ogunun anlatligl bir vak'adan da yiizde 
seksen, doksan, hele <;ok defa yiizde yiiz 
iskonto icab eder. 

Alic1hgm, balapervazhgm §iddet ve 
yiiksekligine niimune olmak iizere size, 
bir yerde i§ittigim §U hikayeyi nakledive
reyim: 

K1§ zamammn en §iddetli bir gi.iniinde 
yerlerde yarlffi metroya yakm kar var • 
ken avct, atma binmi§, tazlSlm da bera
berine alarak koyden d1~an yol almaga 
ba§lamJ§. Pek az miiddet sonra karla 
ortiilii bir c;ah altmdan firhyan tav~amn 
arkasma tall di.i~mi.i§. T av§an, karlar i
c;inde gomi.ile gOmi.ile ka~maga, taz1 da 
hunu kovalamaga koyuldugu SITada bu 
da arkalarmdan ahm mahmuzhyarak ta
kibe ba§lamJ§. F akat, bir taraftan futma 
ile kan~1k kar tipisi, ta kar~1smdan esme
ge ba§laymca bunalml§, nefes alamaz, o
niinii goremez bir hale geldigi mada at
la beraber bir u~urumdan a§agi yuvar • 
lanrni$. Altmdaki at, kayalara vurarak 
parc;alanrni§. Bu da dere it;ine dii§i.ip ba
yiiml$. 

Hikaye bu noktaya gelince arkada§ • 
lardan biri sordu: 

- Peki ... Sonra nastl ay1ldm? Ken
di ken dine mi? 

- HaYJr ... diye cevab verdi. Bereket 
versin kar§l yamacda orak bi<;enler var
ffil§. Beni gori.ince imdad1ma yeti§tiler. 

Hepimiz §a§JTdik. ft;imizden biri: 
- Aman arkada§, diye sordu. Y erde 

bu kadar kar varken orakc;1lar hangi tar
lay! bi.:;iyordu? Bu, olmad1 ki .... 

Beriki siki!dJ, ahkla§h. Nihayet kah· 
kahaya evvela kendisi ba§hyarak: 

- OlmadJgmt ben de anlad1m aroma, 
lafm oniinii alamad!m .... 

Diye hepimizi saatlerce giildiirdii. 
F akat, bu ak§amki ave! meclisimiz, 

boyle palavralara miisaid olmamakla be
raber esasen grupumuz i<;inde de sa<;ma 
doken yoktu. Alelhusus masam1zda 
«Ylldiz» gibi bir avc1 bayan da vard1. 
Onun §Uh, §akrak kahkahalarile kan~1k 
biilbiil na~elerine kar~1 hangimiz agzm1 

tam §ehre dogru koyulmayi di.i§iindiigii 
mada arkasmdan kahvecinin seslendigini 
i§itti; bu sefer ister istemez yerinde kal
dJ. <<Hay 'Allah miistehakm1 versin, bo~ 
yere vakit g~irdim !» diye soyleniyor, 
bununla beraber geriye doniip bakmadan 
da kendini alam1yordu. 

- Efendi buyurmaz mlsmJz. Cami 
donii§ii bir kahvemizi i<;in! 

Bir arahk, «hele kalsm, acele i§im var» 
demegi tasarlad1. Fa kat hemen vazge!;ti 
ve kahveye dondii. 

Kahveci ne§' eli bir adamd1. Kalaba -
hkta kayidsiz hatta aksi gariindiigii halde, 

zamanla a<;Ildikt;a nekadar §akac1 ve 
ho§rne§reb oldugu anla§Jhyordu. Uzun 
uzun buranm ahvalinden, gelen giden -
den bahsetti. Oyle goriiniiyor ki Demirin 
camiye girip ~IkmasJ bilhassa ho§una git
mi§ti. 

- h<;ilerimizin hepsi sapma kadar 
miisli.iman adamlardu. Be§ vakit namaz
lanm, oru<;larmJ buakmazlar I Aralarm
da rekabet var desem yeridir. Garseniz 
her zaman bu iki mes<;id dolar bo§ahr. 

- Mal sahibleri ne alemde? diye 
Demir sordu. 

Kahveci itiraz makammda: 
- Yoo .. Bak! dedi, Allah var. Onlar 

Ezciimle bize bu kahvede «Selvili 
Hasan Pehlivan» diye Trakyanm en 
me§hur avc!Sl olarak birini tan1thlar. F o
tografmda gardiigiiniiz ve~hile be~i.i§, 
saf, halfik, ciddi bir ihtiyar. Bu halinde 
bile her avda hepimize tefevvuk edecek, 
ta§ t;Ikartacak kadar mahir. 

Oni.inden fuhyan tav~an, keklik, .:;il, 
siiliin gibi avlara kar§I o kadar lakayd 
bir tiifek ali~t var ki .... Nekadar ters, ay
km kalkarsa kalksm tiifegin kundagml 
omzuna dayamasile beraber patlatmasJ, 
aV!n da yuvarlanmas1 bir oluyor. Hem 
bu ya~ta bile .... 

Y almz bu ak&am, zavalh Hasan Peh
livan bizim YtldlZin elinden t;ok t;ekti. 
Y,Id,z, Hasan Pehlivana resmen ilam 
a~kediyordu. Her kadehini, mutlak Ha
san Pehlivanla it;iyor, onu da zorhyarak 
i.:;iriyordu. Boynuna sanld1, sakahm ok
~adi, optii. Daha ne hileyim... Neier, 
neler yapmad1. Arada bir: 

- Hele i.:;me, goriirsiin. Bu ak~am 
Cumhuriyet bayram1. Sen cumhuriyeti 
yoksa sevmiyor musun? 

- !stagfurullah, ne demek... Camm 
kurhan ... 

- Hah, &oyle 1 0 hal de hadi, toka ... 
Zavalh pehlivan butun bliti.in tiritle§

ti. En sonunda: 
- Abe k1zamm, dedi. Sen benim 

gencligimde kar~1ma t;Jksaydm, tavbeler 
olsun Y arabbi!. .• 

Yild1z, Heyecanbah~ bir kahkaha ile 
kahveyi t;mlath. Sami, fiTS ali ka.:;mr m1? 

«Giirmemek yegdir giirilp divane olmakt.an 
sent!» 

MJSTami yapl~tlrdt. Arllk bizim avc1 
meclisi, germagerem bir §ekil almi~h. Bu 
sevimli, misafirperver koyli.iler bize o ka
dar bol, zengin bir meze sofras1 ikram 
etmi§lerdi ki art1k ak§am yemegi namma 
agzlmJza bir lokma koyamazd1k. 

Bir arahk dikkat ettim. Bizim meclis
te sanki hepsinin gizli muhaberesi vard1. 
Arama havada kii~;i.ik kag1d par -
.:;alan ut;u§uyor, i~lerinden biri bunu gii
zel bir aportla yakal1yor, okuyor, sonra 
giilii§iip duruyorlard1. K1Zd1m. Cah~ -
tim. Bir tiirlii ele ge<;iremedim, birkat;ml 
«manke» ettim. Nihayet ferrnaya yatar 
gibi sindikten sonra atilarak birini avla
dim. 

Bizim gazetenin yegane mutemedi o -
Ian Sabri, bakm1z Samiye ne yazmi§ . 
Bun a itimad edilir mi? Buyurunuz: 

Dil~me ey sayyad sevdavi nigah 
Yzldzza arzz muhabbet kaydine 
Boyle bir ahu nigeh av avlamak 
Benzemez da!Jlarda keklik saydma! 

Su i~i goriiyor musunuz? (:1gnndan 

- dogrus.u - bu hususta ameleyeye ornek 
oluyor. It;lerinde ne de olsa haramzadesi 
c;IkmJYor degil. F akat devede kulak. <;o
gundan bi.iti.in mahalleli memnunuz. Za
ten efendi, onlar olmasa bu camilere 

neyle babbrd1? fmammm, kayyumunun 
masrafim birlik olup hep onlar goriirler. 
~eytan kulagma kur§un bu yiizden usta
larla olsun, ameleyle olsun aralan giil 
gibi gidiyor. Dogrusu bizim mahalle~:n 
fabrikalan ba§ka yere benzemez. Baz1 
soyli.iyorlar da (yani diyecegim, kulagi
mtza <;almrni§hgJ var) oyJe, ustaSIDI hor 
goren, mal sahibine bayrak kaldHanlar 
olurmu§. Vall a hi biz burada dogduk bi.i
yiidiik. Boyle ~eyler i~itmedik. Diyorlar 
ki gavur memleketlerinde bu yiizden kan
h hi!;akh olurlarml§! .5ehir ic;inde iki tara£ 

olup adeta muharebe meydamnda gibi 
birbirlerile bogazla§Irlarmi§. Allah bizi 
boyle belalardan saklasm! Hit; ins an us
tasma el kaldmr m1? Usta demek baba 
demek.. Bize oyle gelir ki, bu sanki ba
basma silah c;ekmek gibi bir §eydir. i§te 
gezdiniz, gordiini.iz! Allah bozmasm 
bizim c;ocuklar mi.isli.iman evlad1du. Us~ 
taba§Jlan d'l bp helal siit emmi§ adam
lardJr. Bu <;ocuklan namaza te§vik eder-
ler. (Arkast tar> 

insan hayatmm ve hatta hayvan haya
tmm teselsi.il edebilmesi ve hilkatin en 
mi.ihim kanunlanndan biri olan hayat 
mi.icadelesinin siiriip gitmesi, ic;in bu aim 
yazlSimn okunmamas1, okunamamas1 la
zlffidir. Ho§, buna imkan da yok ya. T a
biat hangi alfabeyi kullamyor, ne biliriz 
biz? .. 

Hakikat boyle iken ve boyle de kalma
si gayet tabii iken Londrada Mrs. Allen 
adh bir kadm c;1ktyor, Phrenologic ismini 
ta~Jyan «yeni» bir ilmin delaletile ba~la
n -yani alm yaZilanm- okudugunu iddia 
ediyor. Gerr;i, onun gazetecilere dinletti
gi hikayeye gore Phrenologic, kafataslan 
te~ekki.ilahm tetkik eder ve o te~ekkiiller
den istidlal ile insanlarm karakterlerinde
ki zafl, yahud kuvveti ortaya kor. 

Bu, istikbale aid olarak verilecek hi.i
kiimlerin falc1hga hamlolunmamasl tc;m 
ileri siiriilen yald1zh kelimelerdir. (:iinkii 
herkes kendi huyunu bilir, kendi karakte
rini taDir ve nelere temayiilii oluo neler
den ho~lanmadigmJ tayin eder. Kafa m1 
oktiirerek veya avcuna baktJrarak ba~ka
lanndan hiikiim veya teselli bekliyenler, 
aim yanlannm bir bsmmJ olsun ogren
m~ge merak edenlerdir. 

Gazetelerde bu haberi okurken bir 
noktaya daha dikkat ettim: Londrall 
madam, Phrenologienin mucidi imi~ gibi 
davramyor. Halbuki bu yolu a~an Gall 
adh bir Alman doktordur, maymun ka
falan iizcrinde uzun y1llar .:;ah~1p dur • 
mu~tu. Fa kat bo§una didindigini anlay1p 
kahinlige revac vermekten vazget;mi&ti. 

Londrah madam ~imdi Gall'in yapa • 
madigmJ yapm1~ olmak iddiasmdadn. 
lnananlara, kcncli hPsahima, giilerim. 

M. TURHAN TAN 

c;.kt1. Sabriyi bir tarafa c;ekerek_: 
- Y ahu, dedim. YildiZa t;aktJracak

simz. Yapmaym camm ... 
Sabri giilerek, ~;enemi ok§Iyarak cevab 

vardi: 
- Zaten ak&amdanberi hepimizden 

fazla .:;ak1p duran o degil mi? Bunu da 
~;akarsa n~ c;tkar, sanki .... Esasen eleba~I 
ben degilim ki ... Sarninin bana yazdlgi
na bak ... 

Diye cebinden bir kag1d ~1kard1. 0 • 
kudum: 

Arkada$1 Yilksekten atma ... Bak, yamnda 
. can §ikar 

Bir bak!$la iildilren, kanlar doken bir avcz 
var! 

Tam am. En akilltmizl direge bagla -
mah. Bu sefer de Samiye c;athm. 0 da, 
bana: 

- Oku da, bak. Eleba~J kimmi§, an
larsm. 

Diye bir kag1d uzatt1. Bu da, Dogan· 
dan Samiye verilmi~. 

Ben bu yerlerde tenezzill mil ederdtm 
sayda? 

Oyle sevdazcdeyim ki ~zkamam emr!nr/ent 

Oh, ala! Boyle kendi bindigi dah ke· 
senlere kar~l arhk ben, ne der, ne soyli
yebilirdim? Kendi ken dime: 

«Vacibiilidrak, milzdad eylesin iz'amm» 

Dedim ve yerime Gturdum. 
Bedri Ziya AKTUN A 
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CUMHURiYET 

Duymadlklar•m•z ve 
bilmediklerlmiz 

Bir ispanyol rahibesinin 
kehaneti tak1m1 · diin 

galib geldi 
------~~---------------

Her sene, bir ta
kl.m insanlar1n, ye· 
ni YJ.l i~inde dUn • 
yada olup bitecek 
hadiselere dair ke
hanetler savurma -
Sl adet olmu§tur. 
Bu, bilhassa Fran• 
sada pek dalbu -
dak salm1~ bir u
suldtir. Bu keha -
netlerin ~ogu tahak 
kuk etmedigi haL

Galatasaray - Be,iktaf 
oyun oynamak suretile 

bozuk bir 
hakketti 

muhteliti ~ok 

bu maglubiyeti 
Romanyamn C. F. R. takimi diin ilk 

mat;mi T aksim stadyomunda Galatasa -
ray • Be~ikta~ oyuncularmdan miirekkeb 
bir tak1mla yapt1. 

Sabahtanberi dinmiyen yagmur sahayt 
ordek avma yanyacak derecede batak -
l1k haline getirmesine ragmen seyirci ade
dt bin be§yiizii a~kmd1. 

Hakem Sazi T ezcanm idaresinde oy
nanan oyuna bizimkiler: Avni- Re~ad, 
Lutfi - Faruk, Salim, Feyzi - Nec
det, R1dvan, Giinduz Kihc, Hakb ve 
Danyaldan miirekkeb bir tak1mla t;Ikt!
lar. 

Oyunun ba§lamasile Rumenlerin iit; 
defa iistiiste soldan hiicum elmege te~eb
biis ettiklerini fakat bunlann Re§adm u
zun vuru~larile uzakla~tmld!klanm gor -
diik. 

Dakikalar ilerledik<;e Rumenlerin kty
metleri belirmege ba§lad!. Muhtelitin 
bozuk ve anla§mas!z oyununa mukabi.l 
misafirler, hesabh ve miiessir bir §ekilde 
bilhassa <;amura ragmen t;ok siir' atli oy -
nuyorlard1. Soli~le sola<;1klarmm miite· 
madiyen muhtelit kalesine siirdiikleri top 
bir tiirlii kontrolumuz altma ge<;irilip mu· 
kabi! hiicuma get;ilemiyordu. 

C. F. R. mn birinci golii 
I f inc;i dakikada Salimin Lutfiye ver

mek istedigi bir geri pasm1 kapan Rumen 
solic;i topu derhal sola<;Jga gectirdi, bu o
yuncunun da yaptig1 ortalayi§ golle neti
celendi. 

Yanh§ hesablanarak verilen bir pasm 
dogurdugu bu golden sonra muhtelit ta -
kim kendini toplay1p mukabeleye giri~mek 
i<;in hayli c;abaladt. F akat gerek sag dan, 
gerek soldan ve gerekse ortadan yap! -
!an biiti.in hiicum te§ebbiisleri ademi mu
vaffakiyetle neticelendi. 

C. F. R. mn ikinci golii 
Devrenin ortalarma dogru muhtelit 

kalesini ani bir surette bastuan Rumen -
ler lear dannda yalmz Lutfi ile Re§adi 
buldular. Bu iki oyuncu yere dii§e kal
ka tehlikeyi savu§turmaga c;ah§Itlarken 
hakemin diidiigii i§itildi ve biraz sonra 
mesele anla§tld!. Re§ad yere dii§mii§ va· 
ziyette kar~IS!ndaki. rakibile miicadele e
derken top eline degmi§. Verilen bu pe
nalhdan Rumenler ikinci gollerini de 
yapt1lar. Oyuna tekrar ba§land!gt vakit 
Hakb ile Salimin yerlerini degi§tirmi§ ol
duklan goriildii. 

Bu degi§iklik muavin hatllm diizelte -
medi. Fa kat hiicum hattt, darmadagm1k 
oynamakta devam etmekle beraber, Sa
limin §ahs! gayreti ve atakhg1 sayesinde 
birlcac; defa gol atabilecek vaziyetlere 
girebildi. Bu fltSatlann hepsi de bir an
hk tereddiidler yiizunden go! olamad1. 
Devre 2 - 0 Rumenlerin iisti.inliigile bitti. 

lkinci devre 
ikinci devreye muhtelit tak1m Hak· 

h ile Danyalin yerlerine Biilend ile E~
faki alarak t;Ikii. Salim gene merkez mu
avin yerine get;irildi. Oyuna ba§lamr ba§
lanmaz tak1mlar kar§Ihkh hirer go! teh· 
likesi atlatt!lar. Bundan sonra oyun bir 
muddet muhtelitin hep folsolarla akim 
kalan hucum le§ebbiisleri arasmda ge<;ti. 

Muhtelitin golii 
Yirminci dakikada Giindiiz, o vakte 

de, insanlar, 365 gtinliik upuzun dev -
renin da~dagalan arasmda bir sene ev
velki siizleri unuttuklan i\;in ertesi se
neba§l, kahinin gaytbdan verdigi yeni 
haberlere gene canla ba§la inamrlar. 
Ho§, bu haberin i!finde, tahakkuk et -
memesi pek m!inasib olanlar da var ya! 

Lakin, 1923 senesinde, ispanyada in
ti§ar eden bir kitabda, Marie Rafols 
isimli bir rahibenin verdij:li haberler, 
maalesef bu neviden degil. Bu rahibe, 
kitabmda, mensub bulundugu manasttr 
bB§rahibesinin denizde bogulacagmt, 
1936 senesinde bir imparatorlugun y1 -
kilacagtm ve ispanyada ilitilnl c;tkaca
gx ve bU arada, memlekette komtinizm 
htikiim stirecegini haber vermi§tir. 

Diinkii magtan heyecanlt' bir an 
Ba§tahibe, filhakika denizde bogul -

mu§; 1936 da Habe§ !mparatorlugu y1· 
kilmt§hr. ispanya hB.diseleri ise malum. kadar ve ondan sonra bir<;ok defalar yap- hiicum hatbm felce ugratlllar ve diger 

mast lazimgelen bir~ey yaptl: T opun yer- arkada§lanm da fen a oyuna siiriikliyerek 
den gidip ~amurdan h1z almas1na dikkat maglubiyet iizerinde bi.iyiik rol oynad1 -
ederek uzaktan bir §iit <;ekti. Rumen be- lar. 

ispanyollar, bu rahibe l!fin bir hey
kel dikmege karar vermi~lcr. Ben ol • 
satn, kitab1 ate~te yakardtm. 

ki topu ctelmek istedi. F akat seyrini de· DUnkii oyunu yalntz Galatasaray veya 
gi§tirmekten ba§ka bir§ey yapamadtktan yalmz Be~ikta~ tak1m1 oynasayd1 daha 
ba§ka arkadaki kalecisini de kontrpiyeye iyi olurdu. c;unku o takdirde oyuncular 
dii§iirdii; kaleci sag ko§eyi kapatmaga daha dikkatli ve daha can dan hareket 

Gi.inet ve uzun omlir 
Omrii be~er kt~ 

saldlk!fa uzun o- 3d .. 
miirlii insanlar bii- \ I ,...r davramrken top sol ko§eden icteri girdi. ederlerdi. 
tiin diinyada me - _::. .,... Vaziyet 2 - 1 olunca Rumenler, gali

biyetlerinin tehlikeye du§mek iizere ol -
dugunu gorerek, s1k1 hiicumlara ge<;tiler 

ve bunlarm birinde sagi~leri, o vakte ka· 
dar birctok gollere mani olarak muvaffa
ldyetli bir oyun t;Ikaran, Avninin kafa • 
una bir tekme vurarak zavalhnm baytl • 
masma sebeb oldu. Avninin baygmltg1 

bir tiirlu gectmedigi it;in kendisinin i<;eri 
almmasma liizum has1l oldu ve muhtelit 
ihtiyatJ olmad!gl i<;in kalecisiz kald1. 

Be§ikta§h Mehmed Ali soyunup bu 
mevkie get;inciye kadar laysmen duran 
Giine§li Refii kaleci durdu. 

Bazt oyuncularm yapt1klan favtillere 
Rumenler de mukabele etmekte gecik -
mediler. Oyun ~ok sert bir §ekil aldJ. 

C. F. R. nin ii~iincii golii 
Otuzuncu dakikada Re§adm on sekiz 

t;izgisi ko§esinde sebebiyet verdigi bir 
frikik cezasm1 Rumenler Mehmed Ali -
nin fena yer tutmas1 yiizi.inden gole <;e • 
virdiler. 

Muhteliti.n kagrrdzgz penaltz 
Bu goli.in hemen akabinde muhtelitin 

yaphgt bir akm esnasmda E§fak Rumen 
miidafaast tarafmdan hatah bir 1ekilde 

durduruldu. Hakkt ~ektigi demir gibi bir 
§iitle topu kalecinin gobegine atarak pe
nalt!yt gole t;eviremedi. 

C. F. R. nin dordiincii golii 
Muhtelitin bozuk oyununa inzima· 

men ka<;ud1g1 penaltt da yetmiyormu~ gi
bi Rumenler sagllcttklan vasttasile bir gol 
daha yaplilar ve oyunu 4 - 1 galibiyetle 
bitirdiler. 

C. F. R. tak1m1 §imdiye kadar !stan -
hula gelen en kuwetli Rumen taktmidu. 
Hiicum hath miidafaaya nazaran daha 

iyidir. Bilhassa iki at;IIdarla soli<; cidden 
gi.izel oynamaktadular. 

Muhtelite gelince hali, bir tek kelime 
ile soylemek laz1m geline, fecidi. T a -
k1mda Avni, Re§ad ve Fey.,ziden ba§ka 
muvaffak olan yoktu. Rtdvan ile Hakkt 

Bugiinkii ma~ 
C. F. R. taknru bugiin gene T aksim 

stadyomunda F enerbah<;e • Gi.ine§ muh
telitile kar§tla§acaktJr. Bugi.inki.i muhte • 

liti te§kil edecek oyuncularm bu mac;i 
alelade bir mahiyette gormiyerek ciddi • 

yetle ctah§acaklanm ve diinkii maglubi
yetin ac1smt t;Ikaracaklanm i.imid ediyo-
ruz. 

Askeri lieeler voleybol 
§ampiyonast 

Kuleli ve Deniz lisesi voleybol tak1m· 
lan arasmda diin yap1lan ma~ta 13 - 1 0, 
8 • 15 Kuleli taktmi galib gelmi§tir. Bu 
suretle iki taktmm da puvanlannda bir 

miisavat hasd olmu§tur. Bu tak1mlar ge
lecek hafta tekrar karttla acaklardlr. 

Schmenlig - Braddock ma~i 
suya mt dii§iiyor? 

rak uyand1rmaga /f l \"" 
ba§hyorlar ve nor- \ 
malden fazla ya§a
YI§lan, vasati ola • 
rak elliden yukan 
!fikamtyan fanileri 
hasede siiriikliiY'or. 

Uzun omriin her 
halde bir sm1 ola
cak; olacak amma, 
bu str acaba tabia
tin kendisinde mi, 
yoksa fazla yB§aya 
nm kendi elinde mi, 
buraSl malum de -
gil. Ger~i, merhum Zaro A~a dahil ol
mak iizere, as1rhklarm hemen hepsi, 
kerameti kendinden bilirj aksini ispa • 
ta imkan olmadtgt i~in, yiiz ytl ya§a -
manm strr1m, kimisi yogurtta, kimisi 
perhizde, kimisi fazla gtda almakta, ki
misi de ne§'eli olmakta bulur. 

65 ya§mda John Bellew ·isminde bir 
~evy~rk 9 (A.A.) -. G~zeteler ilk tngiliz de, uzun omriin daima giine§te 

sah1felennde halk1 Schmelmg 1le Brad • ya§amakla temin edildigi fikrinde imi§• 
dock arasmda dunya boks §af!.lpiyonlugu Kendi rivayetine gore bu ya§a gelinci
i~din yaNpila_cakd'~a~I bl oykot et~es; .davb~t ye kadar, miitemadiy~n giine§li yerler-
e en az1 U§man an cemtyetmm IT d k .. · ikl' 1 d 
b · · k d' 1 e yB§amt§ I§lh gune§SIZ rm er en eyannames1m ne§retme te 1r er. ' ' b 'b' 
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a evimn terti etbgi ya§ma kadar ya§amak iimidinde imi§. 

futbol mac;larl Olabilir amma, bu iddiaya bakthrsa, 
Emlnonii Halkevlnden: 
10/1/937 pazar giinii Bozkurt ve Ba.ktrkoy 

sahalarmda. Evimiz spor §Ubes!ne mensub 
kuliiblerin futbol Uk mat;:larma a~a~Iya QI· 
karilan fik&tiir muciblnce devam edilecek-
tir. Alakadar kuliiblere tebli!! olunur. 

Bozkurt sahas1: 
Bah a komlseri: Mehmed. 
K.Pazar - Bozkurt A takimla.ri saat 11,30 

hakem Siireyya. 
Aksaray - HallCIO!!Iu A takunlar1 saat 

13,1ll hakem Abbas Toksoz. 
Yildlz - Ye§ildirek A takunlar1 saat 14,45 

hakem Kamil. 
Bakirkoy sahasi: 
Saha kom!serl: Cevc!et. 

uzun omi.ir giine§ten ziyade para i§i. 
Hayahm giine§i kovalamakla ge\fire ~ 

cek kadar bol diinyaltk her babayigit
te bulunmad1gma gfue, uzun omiir, Al
lalun gune~ile de olsa, gene herkese na· 
sib olacak nimetlerden degil. 

Taze bir havadis daha 
D!inkii sabah re!iklerimizden birisi 

Tiirkofis !stanbul §Ubesi miidtl.r vekili 
Halil Mithatm yakmda Romaya gide -
rek yeni vazifesine ba§hyacagmt yaz
makta idi. Halil Mithat bundan dart f}imendlfer • Akm~por B taklmlart sa -

at 13. 
giin evvel Romaya gitm~ ve yeni vaziijimendifer - Akmspor A takunlan .saa.t 

14,15 hakem Can. feaine de ba§lamt§hr. 

- $imdi anhyorum, ~imdi anhyorum .. 

inderinin e rar1 Vay canma 1.. Bunlan ogrenen hep bi
zim Murad Ferdi mi?.. 

- Evet; benim gosterdigim yolda yu
riiyerek, benim tavsiyelerimi dinliyerek 
Samoilofun bir memurunu ara,tlran Fer
didir .. Bir giin, hem de tam otomobille 
dondiigii giiniin ak§amt otomobil bir yer
de durdugu suada §Oforiin arkada§ile ah
bab olmu§, agzm1 arami§.. Bu adamm 
ismi 1brahim ... Bu isim kendi ismi mi? 
Bilmem ... Bu adan'l Rusmu§. Vaziye -

tinden, Samoilofun yanmda ~ahtmasm • 
dan memnun degilmi§ ve miihim bir meb
lag vadedilince ancak tevkif edilmesi §ar
tile her§eyi soyliyecegini bildirmi§. Sarno· 
iloftan korktugu i~in dedigini yaptltdlm, 
tevkif ettirdim. Bu sabah daireye celbet
tim, bizzat ben istintak ederek melanet 
ve ihanet yolundaki hamhklann butiin 
teferruatmr ogrendim ... En muhimmi, en 
yamam ... Samoilofla muavini Davudun 
bugiin tayyare ile gidecekleridir. 

de8ittirmit olarak Mura.d Ferdi buluna ~ 
caksmtz. Murad Ferdi, icabmda sana 
yardiill edecek. 

- Yani, sonra ne olacak? •• Zab1ta roman• : 22 ___ llllllli _ _. ...... 

Gene kadma gelince o da ~ift ~ahsi
yet sahibidir... 0 san§m, o giizel ve ba
Zllannm esrarma vak1f olmu§, baziJanni 
mestetmek i~in o derece cazib olan kadm, 
doktor Samoilofla beraber olunca mana
SJZ, t;irkin bir suratla donuk bir gene 
adam oluyor ... 

- Oyleyse, demek ki doktor Samoilof 
bertaraf edilince Prens R1zkullah ta or
tadan kalkacak. 

- Elbet ... <;ifte darbe ... Miikemmel 
bir i~ olacak. Sana bunu nas1l temin e
decegimizi ~imdi anlatacag1m. Samoilo
fun Beyoglunda bir bedii cerrahl1k mu
ayenehanesi var. Prens Rtzkullahm da 
Beyoglunda bir aparl!mam vard1r ... Fa
kat, RIZkullah ve Sam oil of Y e§ilkoyde 
de hirer kO~ke sahibdirler ki bu ko~kler 
yanyanad1r. Samoilof bu ko~klerden bi~ 
rinde yegeni ve muavini Davudla birlik
te oturmaktad1r. Buras! resmi iknmetgah-
1andir. Burada biiyiik bir atelye var, ki 
·inde bi.itiin mesaisini hasrederek yaphgt 

··rlan ve balmumundan maskeler goriil-

mektedir. Biiyucek bir bah<;esi tren hat
h istikametinde uzanmaktadJr. Fa kat 
bir de merdiveni var, ki bu merdivenden 
ta topragm altmda bir mahzene inilmek
tedir. 

- Bu mahzende ne var? 
- Mahzende hit;bir §ey yok. Fa kat 

diger taraftnda gene bir merdiven Prens 
Rtzkullahm ko§kiine <;1kar ... 

- Haydi bu ko§kleri ata§l:!arhm ... 
- Hay1r, hayn ... $imdilik buna Iii -

zum yok. $imdi hie; bir§ey yapmiya liizum 
yok.. Celelim Prens RIZkullahm ko§ku -
ne. Miikellef bir ko§k, biitiin konfor, en 
asri liiks, iic; hizmetc;i ve bi.iyiik, t;it;ekli 
bir bahr,;e... hte burasr Prens Rizkullah 
hazretlerinin yazhk ko§ki.idiir. Baun bu
raya Prens Rizkullah girer, otetaraftan 
profesor .Samoilof olarak c;1kmak I<;m ... 
Bazan profesor Samoilof ko~ke g1rer, 
yandaki evden Prens Rizkullah olarak 
r;:Jkr_nalc ic;in ... Ekseriya ve alelade gi.in -
lerde doktor Samoilof, geceleri de Prens 
Rizkullah gorUnmektedir. 

- Muhakkak m1? 
- Muhakkak ... Dogru Atinaya gidi-

yor. Her§ey haz1r... Bizim tarafimizdan 
da her§ey haztrdir. Bu tayyarenin pilotu 
bizim adamtmiZd!r. Bu mi.ikemmel bir pi
lottur. T ayyarede bir sen bir de ~eklini 

- Oattarafmt sen bilir&in, ben kan§ • 
mam ... 

- Osttarafmt bana b1rak az1Z1m .. 
Sen bana her hususta gliv~nebilirsin. Bel~ 
ki yarm sabah, belki aktam gazetelerinde 
~yle bir haber okuyacaksm: 

~tinadan haber •idlgimllll. gore Is· 
tanbul ~ Atina • Roma seferini yapmak 
iizere diin tehrimizden hareket eden ha ,. 
val nakliyat tirketinin bir tayyaresindeki 
yolculardan maruf doktor Samoilof bir 
kazaya kurban gitmi§tir. T ayyare heniiz 
Marmara a~tklannda iken tayyarenin 
yolcu salonuna aid kaptlanndati biri na· 
stlsa at;Jlm!f ve doktor tayyareden. uc; -
mu§tur ... Cesedi aranmaktadlr.» 

- Arhk orasm1 bilmem; dedim ya ... 
$imdi sen hemen hazuhgrm yapmahsm 
ki seni Biiyukderede bekliyen Murad 
F erdiyi bulup tayyareye binebilesin ... 

- Peki, sana AtinaJa vard1gnm da 
b1r telgrafla bildiririm. 

- Haylr, hay1r ••• Luzumu yok. !hti
yatkar olmah. Murad Ferdiye ben laztm 
gelen ~eyleri sCiy!erim. 

10 lkinciklinun 1931 ~ 
- -

((On be§ gUn daha sahll h 
Basvekil 

' 
kere 

diin Partide Hatay davas1n1n miiza• 
yoluna girildigini bildirdi ile halli 

[Baqtarat: 1 tnct sahtfede I 
siyasi vaziyeti Partiye ve efkart umumi
yeye arzetmek ic;in toplanh taleb ettigini 
bildirmi§tir. Bundan sonra M. Vienot ile 
Biiyiik Elc;i Suad Dvaz arasmdaki mii
lakah tafsil etmi~ ve bununla, Fransa 
Ba§vekilinin meseleye bir <;Ikar yol bul
mak i<;in miidahale karart, Fransa Hari
dyesinden teyid olundugunu ve Biiyiik 
Elc;i M. Ponsot'nun bir teklif getirme -
mesi, vaktin darhgmdan maddeten miim
kiin olmadigl suretinde izah olundugunu 
\Te iki hiikfimetin, Cemiyeti Akvam mec
lisinin toplanmasm1 u<; giin tehirde muta
b,k olduklanm ve hiikumetimiz namma 
Paris konferansmda serdolunan teklifin, 
vaki taleb iizerine daha etrafh bir proje 
halinde bugiinlerde Paris hi.ikumetine 
gonderileceRini bildirmi~tir. 

Dr. Aras, yeni vaziyette dostlanmiz -
dan Balkanlann, Sovyet Rusyamn ve 
lngilterenin gosterdikleri alakadan ve di
ger memleketlerdeki akislerden bahset -
mi§tir. Her tarafta F ransa ile Tiirkiye a
rasmdaki meselenin iyi bir anlaqma ile hi
tam bulmast temennisi, dostane ol~rak 
izah edilmektedir. 

Dr. Aras miilahazalanm hulasa eder
ken, heniiz Fran sa ile aram1zdaki mesele
nin nas1l bir halle varacagm1 tahmine 
miisaid maddi bir deli! olmamakla hera -
ber, meseleyi cidd! olarak tetkik otmek ve 
siiratle neticeye varmak ic;in, F ransada 
goriilen temayule i~aret etmek istedigini 
ve bu itibarla temaslan siikfinetle bekle -
mek muvaf1k olacag1 miitaleasmda bu -
lundugunu ifade etmegi vazifesinden say~ 
mi§ht. 

Atatiirke tazim tezahiiratz 
Bundan sonra hatiblerden Refik ince, 

meselenin hukuki ve siyasi safhalanm 
tahlil etmi,tir. Davanm Tiirkiye ic;in mil
It mahi.yetini tebariiz ettiren hatib, esas 
siyasetimiz itibarile meselenin sulh yolla
nndan halli as1l arzumuz oldugunu, an -
cak diplomasi, miieyyidesiz arzulan e -
hemtniyetli gormemek ~ianm heniiz kay -
betmedi~inden, tegafi.il etmemegi zaruri 
~ -

saydigmi ve Tiirk milletinin dava i<;in hi~ 
bir§ey esirgemiyecegini ilave etmi§tir' 
Hatib, miizakere usullerine ve davanlll 
aldigl ~ekle kar~I Bilyiik Onderin mille! 
idealini tecessiim ettiren faaliyetinde~ 
minnet ve ~iikran hislerile bahsetmittit· 
Bilhassa Atatiirke gosterilen ~iikran -;e 

tasvib hislerine biitiin Parti, engin te:za • 
hiiratla i~tirak etmi~tir. 

Hatiblerden Hikmet Bayur Sovyel 
Ru,yanm emperyalizm ve manda aleY • 
hindeki prensiplerinin bu vesile ile de I~ 
zahiirlerine §ahid olmak ve halihaztrda ikl 
tarafm dostu olmakla beraber bu milli 
davamuda bizim kadim dostlugumuttJII 
icabahm gormek istedigini, ifade etmi~tir: 

Ba~vekil inonii, milli meselenin cidd• 
ve itimad olunur bir miizakere usulline 
girmekte oldugu hakkmda, arkadA~1 • 
Dr. Ara~m tahminine i~tirak ettigini v• 
Cemiyeti Akvamda, bizim muvafakati .' 
miT. olmadan bir karara vanlm1yacagt Gl' 

hetle, mesele hakkmda Turkiye ve Fran· 
sa arasmda bir anla§ma has1l olmastnl~ 
yegane miisbet hal yolu sayilabileceginl 
ve gerek partiden, gerek efkfin umumiye• 
den sabir ve siikunetle oniimiizdeki on, 011 
be~ giinu takib etmesini dilemi~tir. 

Ba~vekil, vaziyette miisbet ve menfi 
her tebeddillil siiratle bildirmek it;in Par• 
ti grupunu icab ettik~e toplanhya c;ag1r ' 
maktan geri kalm1yacagmi ilave etmi§bf• 

Bundan sonra Ba~vekil, Reisicumhll" 
run milli heyecan ve iradeyi daima en iyi 
tecessiim ettiren gorii~. hassasiyet ve fa• 
aliyetinden ~iikranla bahsederek vaziyC' 
tin icabatJ iizerine, fas1la vermek mecbu· 
riyetini gordiigii !stanbuldaki ikametin~ 
avdet etmesi i~in hiikfimet, yeni vaziyetin 
miisaid oldugu miitaleasmda bulundugll' 
nu soylemi~tir. 

M. Vienot Paris seli.rimizi 
kabul etti. 

Paris 9 (A.A.) - M. Vienot, Tiir• 
kiye Buyiik Elc;isi Suad Davaz1 kabul 
etmi~ ve kendisile uzun muddet goru§ • 
miiotiir. 

Antakyada umumi grev 
[Ba#ara/1 1 fncf sahtjede] I dan i~za ettirilen yeni vesikalar ali ko

tiin Tiirklerin umumi bir grev hareketine misere gonderilmi~tir. Bu mazbatalarda 
tevessiil ettiklerini ve bunda tamamen Sancaibn Frans1z mandaSJ alttnda kalml! 
muvaffak olduklarrm gostermektedir. s1 istenmektedir. imzahyanlar Turklerin 
Malhalli tazyiklere kat§! bir protesto ola~ tazyikma ugrtyacaklan endi§egini ta§lf 
rak biitlin ~ar~t kapanmJ§tlr. goriiniiyorlar. 

Hilkumetin te§vikile mekteb t;ocukl~ - Tiirkiyeni.n Suriyede tah#Jal 
nndan miirekkeb ?ir kalabal~k Sur~e yaphgz dogru degil 
bayrag1 c;ekerek b1taraflann 1kametgah1 p · 9 (H ') R t • -

k b.! . · bb" .. ans usus1 - oy er a)ansi 
onunde bir mu a I ni.Jmayl§ te§e usun- A k h b" • s . h d d dJ 

b
. nm n ara mu a m unye u u un 

de b4lunmu§larsa da giilunc If surette Turkiyenin asker! tah~idatta bulunduiju ' 
hic;bir netice alamadan dagiltm~lardi~. • na clair inti§at eden haberlerin asilstz ol· 
Mii~ahiJlere bir muhlrrct ?ert~dr dugunu bildirmi§tir. 

Hama 9 (Hususi) - Mti~ahtdler A k d talebelerin 
Antakyada Sancaktan sec;ilen 18 ki~ilik nta ya a .. . 
Ttirk heyetini kabul etmi§tir. Hataylt • . yaptzklar~ numayrf 
larln dilekleri ~ifahen de anlahldtgl gibi Pans 9 (Hususi) - Antakyad•ll 
heyete 36 vesika ve bir tahrir1 muhtua bildirildigine gore, Antakyada mekteb 
tevdi edilmi§tir. talebesi ellerinde bayraklar oldugu halde 

Tiirk koylerlnde tahrikat vatani ~arblar soyliyerek mii~ahidlerin ~ 
Haleb 9 (Hususi) - Suriyede Turk turdugu bina ile hiikumet konagt onund• 

hududuna yaktn mmtakalar koylerinde tezahuratta bulunmu~lardtr. 
Ti.irkler aleyhinde tahrikat yAp1lmakta~ Antakyada muslihane 
d1r. Bu tahrikah takviye i<;in bazt mer " niimayi.~ler yaprldt 
kezler de viicude getirilmi&tir. Londra 9 (Hususi) - Sancak. mese· 

Tiirkler aley.hine ~alr$acaklara lesini tetkik etmek i.izere 1skenderun -;e 
si.lah verilecek Antakya mmtakasmi ziyaret eden mii ' 

Lazkiye 9 (Hususi) - !skenderun §ahidler li.irk ve Arab erkamm dinleiiie' 
havalisine gonderilmi~ olan Cerkes bo- ge ba§lami~Iardir. Arablarla baZI Enne' 
liikleri efradmda hirer de yedek silah niler bugi.inku vaziyetin devam1m isle ' 
bulunmaktadir. Bu silahlar Turkler aley- mektedirler. Turkler ise iki k1sma ayr1l• 
hinde <;ah§acak c;.etelere iltihak edecek mi§ bulunmaktad!rlar. Bunlardan bii 
~ah1slara verilecektir. ktsmi statiikonun muhafazas!n!, digef 
Duri.eux'niin imzalattzgz vesikalar kism1 da Turk noktai nazarma gore Salt' 

Beyrut 9 (Hususi) - Sancaktaki ba- caga tam istiklaliyet verilmesini isteme~· 
zt Ermeni ve Arablara Durieux tarafm- tedir. 

- A,kolsun ~u F erdiye .. , Usta t;o -
cukmu$ vessel am I ... 

- Haydi, durmaga gelmez, ctabuk 
ol ... 

!ki saat sonra Hasan Azmi, Murad 
F erdiye miilaki olmak i.izere sevgilisi Ni

gara da veda ediyordu. 
Onlar ilk defa geldikleri i~in hemen 

pilotun arkasmdaki s1raya yerle§tiler. Sa
moilofla Davud son dakikada yeti§mi§· 
lerdi. Tam Fikretin habet verdigi gibi, 

tayyarede alt1 ki~i vardr: T ayyareci, bir 
memur, Hasan Azmi, Murad Ferdi, Sa
moilof ve Davud ... 

Fakat o dakikada Hasan Azminin ta
mamile m~hulii olan bir hadiseyi ak§am 
gazeteleri ,u serlevhalarla ilan ediyorhir~ 
d!: 

«Vali Mehmed Fikret Bey vahim hir 
kazaya. kurban gitti I>> 

Kom~u]ar 
Yiiziindeki maskeden kurtuldugu giin

denberi Hasan Nuri, bulundugu binada 
epeyce serbest hareket edebiliyordu. Sa
ga sola gidip, gelebiliyor; bahc;eye girip 
c;1kabiliyordu. Fa kat bu hinaya getirildigi 
ilk giindenberi kendisine mahpes olan a
tolye §imdi kilidlenmi§, kendisi birinci 

katta ba&ka bir odaya ta§mmi~tl. 
Bir miiddettenberi arl!k profesor Sa ' 

moilofu da goremez olmu§tu. Y almz pro' 

fesoriin kendi hakkmdaki ihtarlarlnt, t•"' 
siyelerini teblige memur olan Davudtl 

Hergiin goriiyordu ki bu tavsiyelerle h.e.' 
• • Jl 

reket eden gene adam, Hasan NurJ!11 

yiiztindeki tahavviilti adtm ad1m taki~ ~ 
diyor, onun en miikemmel bir ekle g1r 

mesine elinden geldigi kadar <;ah§!JOrdll! 

hte bu gene arkada§tan birc;ok ~eyft!t 
ogrendi, bu meyanda her§eyi tama~l~f; 
d1ktan sonra da profesi:ir Samo1lo 

~ 

lendisine ayda bir enjeksiyon ya?~~ 
cagmi anlad1. Bu enjeksiyon terkl 1 

yalmz Samoilof bilmekte imi ve egtr b" 
enjeksiyon yap1lmazsa cild, Samoilo~ 
miidahalesinden evvelki halini ahrrntf• .-s 

Fakat Hasan Nuriyi istikbal pek , , 

dii§iindiiri.iyordu. Ona lazm olan yiit:~ 
niin bir kere degi§mesi idi ve zaten ft! 
degi§me ic;in her§eye razt olmut; P!" , 
!Orle bir de mukavele akdetmi§ti. ~r 
enaleyh formiiliinU ba§ka kimsenin 
digi enjeksiyondan endi§esi de yoktuJ ~ 

Odasmdaki bi.iyi.ik gardrobun 1.1 
na bakarak. kendi lt.endine: ~ 

'(:.tr~ad 



- 10 hdncikAnun 1937 
7 CUMHURiYET 

Akdenizde lngiliz -ltalgan rekabeti 
T arihte ilk defa olarak lngiltere hi~ 

Kutlu bir 
yddoniimii 

<Ba$taratt 1 tnct saht!ede) 

ibaret. Kamalan heniiz §irnendifer fab
rikalanndan c;1km1~, yeni k1ymetleri tec
riibe edilmerni§ toplar, o zamana kadar 
cerde kullamlm1yan yerli halatlarla ~eki
liyor. Bunlarm da cepane kafileleri yak. 
Saf ve sessiz k1smm zaranna olarak yag
h ve canh bir halde alan gayrimuntazam 
bir kuvvet, birka~ giin evvel h1yanetle ay
nlmi§, kar~1ya ge<;mi~ ... 9 kanunusaniden 
itibaren lnonii ve Kiitahya kasabalan ile
risinde cephe te§kil olunuyor. 

Almanyan1n F as1 i§gali 
tahakkuk mu ediyor? 
Melila 'ya kiilliyetli asker r;zkarzlmz~ ummadi~ bir vaziyetle kar§Ila§b 

ltalya askeri ve siyasi hazirhklarini bltirerek Akdenizde 
yaln1z ingiltere ile kar~n kar,Iya kalmayi temine muvaf
fak olmus ve ondan sonra Habe,istani istilaya ba,Iami,tir 

' . - --
11 'I . 

D 
ng1 tere ile ltalya gayet eski dost 
devlettiler. ilk dostluklan Cezayir, 

. T unus ve T rablusgarb ocaklannm 
Avrupa sahillerine tertib ettikleri deniz 
akmlarile ba~lar. Bu akmc1lann hucum· 
ianndan en ziyade italya sevahili hal-
1 Ve hcareti miiteessir oluyordu. Ami

r~l. Drake'in lc.umandas1 altmdaki bir ln· 
gJ!Jz donanmast ingiliz ticaret gemilerini 
tnezkur ocaklann akmlanna kar~I muha
iaza ic;in A~~enize girdigi zaman biitii.n 
htalya sevah1h ve hiikumetleri bunu b1r 

alaskar olarak kar§llamJ§h. 
• Bundan sonra italya hiikumetleri ~a
~~~ 1ngiltere ile beraber gitmi§lerdir. ln
gJhz donanmasi daha Maltay1 almazdan 
c;ok zaman evvel italya sahillerinde emin 
Ve ~I k 'd' B" s~g am i..islere sahib bulunma ta I 1. 
.M uyuk N a pol yon harblerinde v,e bunun 

151T ve Akdeniz seferlerinde Italyanlar d . . 
aima lngilterenin tarafm1 tutmu§lardJ. 

KJnm harbinde bile o zaman italyanm 
ba§hca hiikumeti bulunan Sardunya Kral· 
llgi lngilterenin miittefiki olmu~tu. ftal
!~nm istiklalini ve birligini temin etmesi 
l<;m fngiltere biitiin siyasi ve diplomasi 
kuvvet ve ni.if uzunu istimal etmi§ti. 

ltalya birligini kurmaga muvaffak ol
duktan sonra Akdenizde geni§lemek is-
ted·~· d'k'l . 181 Zaman kar§ISina Fransanm 1 I -
~~l .?lmast ve mesela Tunusun - i~inde 

uyuk bir ltalyan kolonisi ya~ad1gi halte " F1ansamn eline ge<;mi~ bulunmasl 
talyayi 1ngiltereye bir kat daha bagla

tnl§h. 

~undan sonra !talya kendisine !ngilte• 
reyi daima hami ve miittefik sayrnl§hr. 
Hatta 33 sene devam eden Almanya ve 
Avusturya - Macaristan ittifakma girdigi 
vakit bu aleni ittifak muahedesini imza 
ide:ken ayni zamanda Londrada da 
. nglltere ile imzaladJgi gizli bir muahede 

h
lle bhisbir zaman bu devletin aleyhinde 

ar ve har.,kett b 1 ~ h"d . . e u unmtyacagmt taah-
• .u etmJ~h. Bunun it;in ittifakt iiselle-
sm kurulmast fngiliz • !talyan ostlu ~ u
na ve te~riki mesaisine tesir etmemi~ti. U
mumi Harbin ba§lannda 1talyamn evve
la.. bi~araf. kalmast ve sonradan kendi 
muttefJklen aleyhine harb ilan eylem · t ') .1 eSI 

ng.1 te:e.I e akdeyledigi gizli ittifakm bir 
nehcesJdir. 

Diger bir amil de gene Londrada im-
zalanan bir m h d 'I 1 .1 . F ua e e 1 e ng1 terenm 

... . 
t 

Akdenizde lngiliz donanmaBt 
41,000 tonluk Hood 

ciiziitamlarrndan 
zrrhlrst 

yan halkmm manevi kuvvetini ve muha
riblik kabiliyetini arhrmak i<;in si:iylendi
gi zannolunuyordu. lngiltere Akdeni~de
ki malum gerginlik zamamna kadar ltal· 
yanm yeni hiicum ve miidafaa kuvvetleri
nin ehemrniyet ve tesirini iyice takdir e· 
dememi§ ve bundan dolay1 tarihte ilk de
fa ciddl ve tehlikeli bir siirpriz kar§lsmda 
kalmJ~hr. 

ingiltere bir giin italyamn donanmas1 
ve hava kuvvetlerile biitiin Akdenizi hiik
mi..i altmda bulundurabilecegini baz1 mii
tehasSISiann ciddi ihtarlanna ragmen 
havsalasma S1gd1ramam1§h. 

ltalyamn siyasi hazrrlrgt 
fE5') oma, lngiltereye kar§l meydan 
~ okumaga cesaret etmezden evvel 

siyasl cihetten de miikemmel 
bir haztrhk yapml§tlr. Bir taraftan Avus
turyayi Almanyaya kar§l himaye edece
gi vadile F ransadan T unustaki italyanlar 
hakkmda rniihirn miisaadeler koparmi§, 
Bahriahmerin cenub agz1 Babi..ilmendeb 
Bogazma bakim Dumayreh adasm1 alml§ 
ve ayni zamanda Trablusgarbm cenub 
hududunu Sahraytkebirin ortasmdaki 
Tibesti daglanna kadar uzatarak Suda
m garbdan ~evinni§tir. Fransa ile yap
hgt ittifakla F ransanm italy a hududlann
daki ku~etlerini geri almasmi da temin 
etmi§ti. F ransa Italyayi Almanyaya kar· 
§I kullanacagt iimidile Habe§istan mesele· 
sinde ve zecri tedbirlerin tatbikt yiiziin
den ~Ikan gerginlikte lngiltereye bu de
nizde ne donanmas1, ne de i..issiibahrileri 
ve ordusile ciddi bir muzaherette bulun· 
magt taahhiid edememi§tir. Fakat italya 
F ransa ile zahirde hiPle~rek lngiltereyi 
yalmz buak1rken el altmdan da Alman
ya ile anla§maktan geri durmami§tl. hte 
bu siyasi hazuhk lngiltereyi Akdenizde 
ltalyaya kars1 ba§ha§a buakmJ§hr. 

lngiltere ile ltalya nasrl 

N asrl anla~ttlar? 

~ halin devami her iki bi..iyiik dev
~ letin asabim gergin tuttugundan 

Avrupa sulhunu tehlikeye dii
§iiriiyordu. italya bu l!.liibhem vaziyetten 
dolayi Habe§istandaki mevkiinden ve o
raya giden deniz yolundan emin degildi. 
lngiltere ise Akdenizin ortasmdan ge<;en 
Hind yolunun atisinden korkuyordu. !tal
ya elde ettigi biiyiik miistemleke impara
torlugundan istifade etmekte gecikmek is· 
temiyordu. fngiltere ise Y akm~arktaki 
yerlerinin tehlikeye dii§rnesinden <;ekini
yordu. 

Bunun i<;in iki tarafta da anla§rnak ve 
uzla§mak temayiilleri has1l oldu. M. Mu
solini bu temayiiliinii Milanoda soyledigi 
bir nutukta «Akdeniz italyanm hayat1 
oldugunu ve lakin lngiliz imparatorlugu
nun da yolu buradan ge<;tigini tamd1gmi 
ve lngiltereye kar§l bir kasdi olmadtgml» 
bildirdi. M. Eden de Akdenizin italya 
i<;in hayati bir ehemmiyeti oldugunu ve 
lakin lngiliz lmparatorlugunun da can 
daman buradan ge~tiginden her iki tara
fm menfaatlerinin birbirine kar§I alma
YIP belki yekdigerinin miitemmimi oldu
gunu soyledi. 

ransa ile birlikte Umumi Harbi kazan
diklan takdirde italyaya yalmz Avru
p~da degil, Anadoluda ve Afrikada da- bozu~tular? 
hl ~e. ni~ ye. rler verrnek i~in yaphklan ta- a A 
ahh dl d talya vrupada askeri ve siyasi mev· 

Bu nutuklarla zemini hamlanan diplo
masi rni..izakereler tam iki ay sunni..i§tiir. 
Bidayette her iki devletin Akdenizde bu
lunduracaklan deniz kuvvetlerinin mikta
n ve iissiibahrilerinin adedi ve tahkimatm 
tahdid edilmesi dii§iiniilmii§tiir.F akat bu
nun kabil olm1yacag1 anla~1ldJgmdan u
mumi esaslar iizerinde anla~Jimasl rnuva
fJk goriilmii§tiir.Anla§maya aid mukavele
nin de beynelmilel bir ahid §eklinde alma
YIP riayet edilmesi iki tarafm «efendili
gine» b1rak1lan serbest bir akid olmasJ 
tensib edilmi§tir. Bu suretle Ramada ital
ya Hariciye N az1rile lngiltere Biiyiik 
El!;isi arasmda mii~terek bir beyanname 
imzalanml§hr. 

Anla~manrn esaslart 

Fransa Burgos hiikumetini protesto etti, Londra 
ve Paris aras1nda miizakereler ba,Iadi, F as1n 

abluka edilmesi isteniyor 

Bu cephenin dii§manlan, vatam gar -
bmdan bilfiil istila eden ecnebi ordulan. 
Karsta ihtirasi miinhedim olanlar ve Sevr 
ilarrum galiben ve magluben imza eden
krin her ikisi ve garib bir cilvei tarih ola
rak magluben imza e~ Kurunuvusta 
te~kilatile keyif ve zuliimlerini yiiriitmek 
istiyen e~k1ya dii§manlar, ecnebi ordusu 
halinde inoniine, Ethem adile Kiitahyaya 
t;attilar. Bir b~uk senedenberi ovalan 
a§lP kasabalan fethetmege ah§an ecnebi 
ordusu bermutad c;ahmh ... On gun evvel 
ic;inden <;Jkhgt muntazam orduyu bir yu
dum su zanneden Ethem ecnebi devletin 
istinadile istikbalini dii§iinerek mest ve 
magrur .. 

9 Hnunusanide ba§hyan ve geceyi 
siikunetle gec;iren muharebe I 0 kanunu
sani ogleden itibaren miistesna bir §iddet 
aldt. T aarruz eden taraf, vasJtasJz, cepa
nesiz ve dermansJz zannettigi hasmmm 
yeni bir hamleye tahammiil edemiyecegi
ni bilmekten miitevellid itimadi nefsile 
miitemadiyen hiicum ediyor; her hiicum 
eriyor ve mukabil hiicumla darbe iade 
olunuyor. I 0 kanunusani ak§aml gece 
basbg1 vakit iki taraf ta maddeten bitab
dt. Ti..irk neferi kendisini dahilde niza
mm ve harice kar§l muntazam miidafaa
mn timsali bilmekten miitevellid mukad
des kuvvetle 1 0-11 kanunusani gecesi i· 
<;inde yeniden diriliyor. Biitiin memleket 
Biiyiik Millet Meclisi Reisinin (Atatiir· 
kiin) gogsiinde yekpare bir kalb gibi c;ar
ptyor. Bu gece, ecnebi ordular, hayalin
den ge<;miyen bir mukavemete kar§I ha
mhkslz geldigine hi..ikmederek ric' at ka
ran verdi. 

II kanunusani ogleye dogru dii~manm 
diger cenah1 Kiitahyada bogazbogaza 
miicadeleler neticesinde maglubiyetini 
teslim ederek firar etti. 

:A.nadolunun bagnndan gelen «Tiirk 
askeri» adh mefkure sahibleri, mukaddes 
emelin tahakkuk cereyanma girdigini his
settiler. Hislerini takibe ba§ladJ!ar. !nsaf
srz tipili hava, uykusuzluk, dize kadar tar
la t;amuru, her§Cy unutulmu§; koy tiirkii· 
leri goklere yiikseliyor ... Herhalde 1zmi
re girecegiz kanaati zihinlerde per~inle· 
myor. 

Devletler zaferler iizerine kurulur. 
Turk Cumhuriyeti lnoniinde esash bir te
melini atml§ oldu. lnoniinde biiyiik mef
kure i<;in ve kabili tasavvur her menfaat
ten azade bir a~kla bin dii§mana, bin teh
likeye kar§l atJian §ehidler, Cumhuriyete, 
§ehidin manevi omrii gibi, ebedi bir hayat 
temin ettiler.» 

Casablanca 9 (A.A.) - Bu son on I Almanya kabileler iistiinde nufuzunu ic
giin zarfmda muhtelif s1mflara mensub ra edecek gerek F asda, ger~k Cezayirde 
i.iniformah Alman k1t' a!armm Melilla' da F ransay1 yeniden tazyik edebilecek ve 
karaya c;1karak yerle§tikleri bildirilmek- Dr. Schacht tarafmdan istenilen yeniden 
tedir. miistemleke taksimi meselesini ele ala-

De; Alman torpito muhribile bir ka<; cakttr. 
denizalti gemisi Melilla limanmda de- Fransa hiikumetinin kusuru gec;en tem-
mir atml§tlr. muzda kendini gostermemesi ve kimsenin 

Bir<;ok Alman miihendisleri ve teknik- §iiphe edemiyecegi bir lisanla statiikoyu 
<;ileri Melilla'nm Hinterland'daki demir muhafaza etmege azmetmi§ oldugunu 
madenlerine gelmi§lerdir. soyliyememesidir. Atlantik filosu ispan-

Haber teeyyiid ediyormu~ ya sahilleri a<;1klannda manevraya <;JkJ-
Rabat 9 (A.A.) - Son giinler zar- yor. Bundan evvelki t~ebbiis kafi bir ih

fmda 200 - 300 Alman askerinin !span- tar telakki edilmedigi takdirde M. Da
yal Fasmm muhtelif limanlannda kara- ladier Frans1z kuvvetlerini tefti~ etmek ii
ya <;IkanldJgl em in bir membadan ogre- zere yakmda F asa gidecektir. Ancak 1s
nilmektedir. panya ve miistemlekelerin karadan ve de-

Diger cihetten Mel ilia civanndaki nizden F rans1z ve ingilizler tarafmdan 
Zeghanghan demir madeninin Alman - abluka edilmesi bu zaran tahdid edebi -
Jar tarafmdan faaliyetle i~letilmekte ol- lecektir. Muvasala hatlan iizerinde teh
dugu hakkmdaki haber de teeyyiid et- dide maruz kalan Frans~ ile ingiltere ni-
mektedir. hayet bir Avrupa buhram kar§lsmda mii-

Alman askerlerine lu~la dahale edemiyecek vaziyete gelecekler· 

hazrrlamyormuf dir. 
Paris 9 (A.A.) - lspanyol FasJ Londra bunu Jaha evvelden 

makamatmm Alman k1t' alan i~in kt§la- biliyormuf 
Jar haZJrlamakta oldugu hakkmda Hari· Londra 9 (A.A.) - Almanlann 
ciye N ezaretine gel en bir haber iizerine F asa hulul etmek istemeleri rnatbuatl en
Fransanm bir te§ebbiiste bulundugu ha- di~ye dii§iirmii~tiir. 
her verilmektedir. Timesin Paris muhabiri bu hususta 

Fransa ve lngiltere arasrnda §oyle yazmaktad1r: 
miizakereler «Miistakil ve itimada §ayan memba -

Londra 9 (A.A.) - Almanlann 1s- lardan gelen raporlara nazaran kuvvetli 
pan yo! F asma hululleri hakkmda Paris Alman miifrezeleri ge<;en pazar giinii ka
ile Londra arasmdaki miidavelei efkara raya c;Jkanlml~hr. Simdilik Fransanm is
siyasi ve diplomatik mehafil pek biiyiik panyol F asmda vaziyeti diizeltmek i~in 
bir ehemmiyet atfetmektedir. ~iddetli bir harekette bulunmas1 mevzuu- • 

Diin kabinenin i<;timamt miiteaktb M. bahs degildir. Fakat bu mmtakanm ta • 
Eden'in F rans1z sefiri M. Corbin'le vu- mamiyetinin F ransa menfaatleri i<;in ba
ku bulan uzun miilakatmdan bilhassa bu yati bir ehemmiyeti haiz oldugunu soy -
mesele ile italya ile Berlin tarafmdan lemek icab eder. Meselenin §imdiki Fran
verilen notalara yerilecek cevabm rnev- SIZ hiikumeti tarafmdan ehemmiyetile mii
zuu bahsedildigi anla§IlmaktadJr. tenasib bir §ekilde tetkik edilecegine §UP· 

Alman! ann ispanyol F asma girdik - he yoktur.» 
leri, orada yeni kt§lalar ve ia§e servisleri Manchester Guardian gazetesinin si -
tesis ettikleri ve Centa sahillerinde tahki- yasi muhabiri de §U sahrlan yaz1yor: 
mat yap1ldigl hakkmda Parise gelen «0yle zannediyoruz ki lspanya cum· 
miiheyyic haberlerden M. Eden bu su • huriyeti §imdiki harbden muzafferen ~Ik
retle haberdar olmu~tur. Tetouan'daki sa bile tekrar Fas1 zaptetmege muvaffak 
Frans1z konsolosuna, oradaki makamata olamJyacak ve belki de bunu istemiyecek-
yabancl asker! kuvvetlerin Fas toprakla· tir. Burada, Biiyiik Harbden evvel Av
nna ihrac1 memnu oldugunu umumi va- rupa diplomatlanm bu kadar me§gul eden 
li namma hatJrlatmasi hakkmda verilen Fas meselesinin §imdi yeni bir ~ekilde 
talimattan M. Eden haberdar edilmi§ _ tekrar canlandJgi zannediliyor. Alman • 
· !ann Fasda harekete gec;eceklerini Lon-hr. 

Bu tedbirlerin !spanyol Fasmdaki AI- dra Paristen <;ok evvel biliyordu. Fakat 
man tahrikatma nihayet vermege kafi ge- §imdilik bu mesele biiyiik bir vahamet 
lecegi burada iimid edilmektedir. arzetmemektedir. Bu mesele bir giin va-

Fransanrn Burgosu protestosu barnet kesbedecek mi? Her§ey ispanyol 
Paris 9 (A.A.) _ Salahiyettar me- harbinin neticesine ve Almanlann ittihaz 

hafil, F ransa hiikumetinin lspanyol Fa- edec~i tam harekete baghd1r.» 
sma Alman askerlerinin yerle§tirilmesi u- Fransrz lilolarrnrn manevralarr 
zerine Burgos askeri hiikumetine gander- Paris 9 (A.A.) - Bahriye Nezareti 1 u er IT. Lakin barb bittikten sonra 0 kiini iyice emniyet altma aldlktan son

ktalya Avrupaya aid dileklerinden bir ra Habe§istam zaptetmege kalkl§tJ. 
IS~Im kendi kihei kuvvetile yerine getir- lngiltere italyanm bu hareketini Milletler 

mege tnecbur kalmi• ve Anadoluya aid h t ' Cemiyetinin misakma ve buna aid ta~ -
~savvurlanndan buranm hakiki sah~bi- hiidatma mugayir bulduktan ba§ka ln-

010 hakkmi layikile korumasmdan dola- gilterenin Afrikadaki MISlrdan Dmidburr ~~ra~>,at etmi§ti. Afrika ise ba§tanba§a nuna kadar uzanan miistemleke irnpara
l~gyere ile Fransa arasmda taksim edi- torlugu ve Hind yolu i~in biiyiik bir teh-

('61 u beyannamenin esaslan ~un· 
lg) lard1r: 

1 - Akdenizde seyriiseferin ve 
bu denizin methallerindeki gemilerin gi
rip c;1kmalarmm serbest bulunmasJ hem 
ingiliz imparatorlugu, hem de ltalya ic;in 
hayati ehemrniyeti haiz bulundugu ve iki 
tarafm bu menafiin yekdigerine z1d ol-

Sokakta bulunan cesed 
Morga kaldirlldi 

Di.in sabah Tahtakalede sokakta bir 
erkek cesedi bulunmu~tur. Zab1ta dok
toru cesedi muayene etmi§ ve oli.imii 
~iipheli gordi.igunden cesedin Morga 
kaldmlmasma liizum gos.termi§tir. 

Yapilan tahkikatta cesedin Ki.i~ti.ik -
pazarda oturan Ali admda bir adama 
aid oldugu anla§Ilmi§tir. 

digi protesto notasmda bu hiikumeti 30/ teblig ediyor: 
10/1904 tarihli Franstz • !spanyol mu- Akdeniz ve Atlantik filolan kanunu -
kavelenamesine ve 1912 tarihli F rans1z • san in in ortalarma dogru mutad k1§ rna· 
ispanyol anla§malanna riayet etmege da- nevralarma ba§llyacaklardlr. Manevralar 
vet etmi~ oldugunu bildirmektedir. Pro- Akdeniz ve garbi Afrika sahillerinin a
testa notasmda 1912 tarihinde akdedi • c;1klannda yap1lacakt1r. 
len Fransiz - Fas muahedesinde Burgos Romaya gore hadise 

lp ~.alyanm eli bo§ bJrakiirnl§tl. like saydl. italyayt bu te§ebbiisiinden 
fk aahaza !ngiltere bir<;ok seneler g~- vazg~irmek i~in Milletler Cemiyetine 
iki te~ sobnra olsa da ingiliz Somalisinin dahil elli kiisur milleti harekete getirdi. 

2. 
• • Y~z in kilometro tutan Jubalaud ara· Lakin Fransa yukanda soyledigimiz se-
151n1 v M b k' S d . I bb I · I e tsmn gar mda 1 ve u amn beblerden dolayi lngi terenin te§e iis e-

11~.a ~ &arbisindeki Cerbub ve Uveynat rine kafi derecede kuvvet veremedi. 
~1 1 k azt miihim vahalan !talyaya bira- Neticede ltalya vakit kazand1 ve Ha-
~ka b"g~~li Londra muahedesile yaphgl be~istanda ilerledi. ingiltere petrol ve 
~ . uyuk vaidlerin kii~iik bir par~asmi komiiriin men'i gibi askeri harekata tesir 

erme getirmisti edecek §iddetli tedbirleri tatbik ettirmek 
Akdenizd~ ltalyamn askeri ve Siivey§ kanahm kapatm~k istedigi za-

hazrrlrgl man italya Akdenizdeki lngiliz donan-

A\ Vru h · · d k' I mas1na ve iissi..ibahrilerine, MISlra. ve Su-. panm ancm e 1 yer ere 
a1d emellerine nail olam1yarak dana hiicum edecegini bildirdi. lngiltere 

d Umumi Harbin yagma sofri:lsm- bi.itiin diinyadaki harb gemile:i~i Akde
b ~~ ac; kalkan ltalya, miittefiklerine ve nize, askeri ve hava kuvv~tlenm de MJ
b1 ~fssa lngiltereye kar§I biiyiik bir kin ma y1gm1~ oldugu halde Italyaya kar§I 

3 \ 3Ill1§ ve bu kinini maglub devletleri ileri gitmekten c;ekindi. ;i ususile Almanyay1 ikhsadi ve siyasi Bu mada Habe~istan siiratle istila e
~ eide himaye ve miidafaa ederek izhara dildiginden ingiltere daha ziyade gerile
d a§ aml§hr. M. Musolini §imali italy a- di ve mevcud zecri tedbirleri de kaldua-
.a teessiis eden komiinistligi y1karak fa- rak Akdenizdeki donanmasmm biiyiik bir 

~lst rej' . . 1 I . d. k . h. k 'I . r . .1IllJn1 talyaya yer ~t1r 1 ten son- kJsmm1 geri c;ekti. ltalya da 1 <;O I en 
3

• mkJsara ugnyan erne! ve hayallerine gJ'tmek I'stemedig~ inden T rablusgarbdaki 
erJsmek . . 1 l ') 
1- t: . 1<;m en iyi vas1tanm ta yan mi • f k l . I M t hd1'd etmek-e lDI e k ... R · I ~ 1r a anm gen a 1p 1sm e 
Illet Ves f~· homa lmparator ugunukn aza: ten vazaecti. Fakat biitiin bu hareketlere 
etrn k utu ahm ornek gosterere te§~l ,., . b' 
Ve h ve ayni zamanda denizde, karada ragmen Akdenizdeki vahim vaziyet IT 

madlgl tanmm1~tJr. 
2 - T arafeyn Akdeniz sahasmdaki 

araziye aid milli hukuku hiikmiiranilerde
ki mevcud vaziyeti degi~tirmek arzusun
da olmad1klanm ve kendilerine taalluku 
itibarile degi§tigini gormek istemediklerini 
kabul etmi§lerdir. 

3 - T arafeyn bu sahada birbirinin 
hukuk ve menafiine hiirmet ve riayet et
megi kar~Ihkh taahhiid etmi~lerdir. 

4 - Aralanndaki hiisnii miinasebab 
tehlikeye dii§iirecek hareketlerden icti
nab edilmesini iki taraf taahhiid etmi~tir. 

Beyannamenin mukaddemesinde Ak
deniz devletleri arasmdaki miinasebatm 
iyile§tirilmesi arzusu izhar edilmi§ ve bu 
devletlerin hukuk ve menafiine riayet e
dilecegi musammem oldugu kaydedilmi§· 
tir. 

Bu beyanname ile ltalya Akdenizde 
!ngiliz !mparatorlugunun yolu oldugunu 
ve bunu kapatmak te~ebbiisiinde bulun
rnlyacagmJ kabul etmi§tir. !ngiltere dahi 
italya i<;in Akdenizin kap1larmm, yani 
Habe~istan yolunun serbest oldugunu ve 

bunu hic;bir zaman kapahmyacagmt ta

ahhiid etmi~tir. 

Diger devletlere kar~i taahhiidleri mil-~ avada fevkalade silahlanmak oldu- tiirlu zail olmami~tJ. 
8Una hi.ikmederek bunun ic;in gi..iriiltiisiiz- t" 
<:e Ken' 'k B I§ m1 yasta hazuhk yapml§hr. 
d 1 u ?az1rhk sayesinde italya Akdeniz
k e ngJ~tere ile boy olc;ii~mege kafi gayet 

UVVetl b' d d k' m'l 1 IT onanma ile mevcu u se IZ 
J Yon k' ']'k d b" ti.in d 1~ 1 I miikemmel bir or u ve u· 

... evletlere faik yeni bir hava donan
•uasl v" M 

1
.ucude getirmistir. AraSJTa M. 

uso Jni t hd' · d k b Ye · k e 1dkar sozler sarfe ere U 

Lak' uvv.ete dayand1gmt anlatJyordu. 
In hancde c;ok defa bu sozJerin ltaJ-

,, . 
I , 

11'' 

Akdenizde ltalyan donanmast ciiziitamlartJ.dan Gorizia zrrhltsl 

Alinin sokakta yiiri.irken kazaen aya
gi kaydigi ve bu suretle oldi.igi.i soylen
mektedir. 

II hukuku hiikmiiraniye aid yani arazi 
vaziyetlerini degi~tirmemekten ve ellerin
den geldigi kadar degi§tirtmemegi iizer· 
lerine almaktan ibarettir. 

F akat ingiltere bu taahhiidii lspanya
mn kan§lk vaziyeti i<;in kafi gormedigin
den notalarm teatisile ltalyadan lspan
yadaki rejim ne olursa tamamiyeti miil
kiyesinin degi§memesi taahhiidiinii al

rnl§hr. 
ingiltere ile ltalya Akdeniz iizerinde 

tamamile anla§ml§lardlr. Bu anla§rnaya 
diger Akdeniz devletleri ve bunlarm en 
miihimi bulunan Fransa i§tirak ettirilme
mi~tir. Y almz bunlann hukuk ve mena
fiine riayet edilmesi musammem bulun
dugu kaydedilmi§tir. 

ingiliz • italy an · anla§mas~ bir ittifak 
mahiyetinde degildir. Ciinkii ltalya umu
mi harici politikasmi Almanya ile birlik
te hareket etmek esas1 iizerine kurmu~tur. 
Bu noktay1 italyan matbuatJ ehemmiyet
Ie kaydetmektedir. ingilt~;.re dahi yeni 
Lokarno misakmm akdine kadar F ransa 
ile kar§Ihkh bir ittifak akdetmi~tir. lngi
liz - ltalyan anla§masl mahalli bir uz
la~a olup iki tarafm ittifakianm miite
essir etmemektedir. Zaten Almanyanm 
esas politikasJ lngiltere ile iyi ge<;inmek 
olduguna gore ltalya Akdenizde lngiltere 
ile anla~mJ§ olmakla Almanya ile politi
kasmi bir hizaye getirmi§ bulunuyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

hiikumetinin nazan dikkati celbedilmek- balondan ibaret 
tedir. Roma 9 (A.A.) - Popolo di Roma 

1904 mukavelenamesile iki taraf yapa- gazetesinin Paris muhabiri gazetesine §U 

cag1 asker! harekat hakkmda birbirini telgrafi gondermi§tir: 
haberdar etmegi ve hic;bir zaman ecnebi «Mes'ul Fransiz mehafili ltalyan ve 
hiikumetlerinden yard1m istememegi ta- Alman notalanna Londrada gosterilen 
ahhiid etmektedirler. hiisnii kabulii setretmek i<;in baz1 manev-

1912 tarihli Frans1z - Fas muahede - ralara ba~vurmaktad1rlar. Bu maksadla 
namesile Fas Fransiz himayesine girmek- Almanlarm lspanyol Fasma miidahale 
te ve ayni tarihli Frans1z - !spanyol an - etmek istediklerine dair baz1 haberler <;I· 
la§malarile lspanyollara F asda bir ni..i - kanlmt~hr. 
fuz mmtakas1 verilmektedir. Muhabir Fransanm bu mesele hak • 

· Bu anla~malarm maddelerinden biri kmda bir te§ebbiiste bulunmasmm bile 
~oyle yazilrnt§tJT: miimkiin oldugunu kaydettikten sonra 

«ispanya kendi niifuz mmtakasmda ve- §unlan ilave ediyor: 
ya bu mmtakanm bir kismmdaki huku • «Balear adalan hakkmdaki mi..inaka -
kunu muvakkaten bile olsa k1smen veya §alan ltalya ile dostc;a halleden lngilte
tamamen terketmemegi taahhiid eder.» re, bir ltalyan - ingiliz - Alman cephesi 

Salahiyettar mehafil, Fransanm bu kurulmasmi istemiyen Fransamn u<;urdu
yolda bir te§ebbiisi.inii mucib alan vak'a- gu bu balona ehemmiyet atfetmemekte
lann yukanda yaz1lan anla§malara bir dir. 
tecaviiz oldugunu ilave etmektedir. ~~ ............... ---=~~~=---~-
Paris matbuatr lili miidahale mi 

istiyor 
Paris 9 (A.A.) - Fasm lspanyaya 

aid k1smma Alman k1t'alannm c;Ikip yer
le§meleri dolayisile matbuat yeni bir A
gadier hadisesinden bahsetmektedir. 

Echo de Paris gazetesinde Pertinax 
umumi hissiyata terciiman olarak diyor 
ki: 

«Agadier'ye giden me§hur Alman kru
vazori.iniin unutulmaz hahras! bir kere 
daha ba~ka bir ~ekilde canlamyor. Sima
li Afrikaya ayak basan Almanya fay
dah ve zengin iimid1er kar~mnda bulu
nuyor. RJ madenleri bu sergiize§t neti
cesinde elde edilecek menfaatlerin en 
e~emmiyetsizlerinden biridir. Bu sayede 

Y eniden iplik sipari§ edildi 
Uyu~turucu Maddeler inhisan piya· 

sanm muhtac oldugu pamuk ipligini si
pari§ etmi§tir. Sipari§ edilen iplikler en 
k1sa bir zamanda gelecektir. Evvelce si
pari§ edilrni§ alan bir kisim iplikler d 
gi.imriige gelmi~tir. 

Kadtkoy Halkevinin verecegi 
miisamere 

Kad1koy Halkev1nden: 
Kadikoy Halkevi sosyal yardirn ~ubesi 

menfaatine her sene oldu~u gibl bir<;ok fa· 
kir yurdda~lara yardtm maksadile Sureyya 
slncmasmda mevsimin en buyuk konseri 
olmak uzere Miinir Nureddin ve arkada~la
n tarafmdan 12 !kincikanun 937 sail a..'-· 
smm bir konser verilecektir. 
· San'atkanmJz Mun1r Nureddln bu kon
serde en yen! ~arkJlarmi dinletecektir 
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Bir insafh ses 

[Ba$taratJ 1 tnct sahttede] 

si'n Paristen ilk ge<;isinde a~hg1 emniyet 
endi§esine siikutumuzu unutm1yahm. Dr. 
Schacht'm Ankarada yalmz iktisadi i§· 
leri konu~makla kalmadlgl ve hazu ze· 
min buldugu da farzolunabilir. Herhalde 
suitefehhiimleri dag1tmak gii~ olm!yacak
ttr.» 

Oeuvre diyor ki: 
«iki tarafta muvakkaten memnuniyet 

var. Maamafih iki tarafm nas1l tatmin o
lunacagl heniiz bilinmemektedir.» 

Populaire diyor ki: 
«Her hal ve karda daima miiTCemmel 

Tiirk - F rans1z miinasebah haleldar ol • 
mamahdu. lttifaklmJza talib iken halya
yt giicendirmek korkusile avanslanm red
dettik. Maamafih hariciyede anla§maz
hgm tanzim olunmamas1 mi.izakeratm as
Ia ink1ta1 suretinde telakki edilmiyecegi 
beyan olunmaktad1r.» 

lttifak teklif ettigimizin ash 
yok 

Anadolu ajansmm notu: 
Son seneler zarfmda Tiirkiye ta -

raf1ndan bir ittifak teklif edildi -
gine dair burada hi~bir maliimat 
mevcud degildir. Eger bu iddia 
Fransada yeni !;Ikan bir cereyanm 
ifadesi degilse, nihayet bir tuhafhk 
addolunabilir. 

Pariste beliren telakkiler 
Paris 9 (A.A.) - Anadolu Ajan -

smm hususi muhabiri bildiriyor: 
Gazetelerin makaleleri, tefsirleri, di.in

ki.i heyecan ve tela§Jn yatl§hgmi goster -
mektedir. T ah~idatm as!lSJZhgma dair 
Royterin telgrafile «Mi.izakerat asia in -
lotaa ugramamHjtJr, devam ediyor» tar
imda haberlerle Sancakta heyecam tes
kine ve diinkiilerin hilafma olarak San -
cakta pek az merak uyandudlgiDl temine 
c;ah§lyorlar. Vienot'nun Suriye Ba§ku -
mandam General Kosinger'i kabul etme
si bazlSina gore almacak tedbirlerle ala
kadard!r; bazJSJna gore ise Sancagm is
tikbalddki askel!i ehemmiyeti hakkmda 
tenevviir i~indir. 

General c;agmlmam1~ tesadiifen Pa -
riste bulunmu§tur ve derhal donecektir. 
Zaaf gostennemek, giiri.ilti.iye papu<; bJ
rakmamak gibi gazete tefsirlerine bakm -
ca Cenevre ic;tima.mm tehiri suretile ha -
zuhk i<;in vakit kazanmak m1 istiyorlar 
suali habra geliyor. 

Atatiirkiin kiyasetini takdir 
Gazetelerin Londra muhabirleri 1n -

gilterenin bize itidal tavsiye ettiginden 
ve ingiliz matbuatmm Fransaya mi.isaid 
tefsirlerinden bahsediyorlar. DJ.in iki fu
ka asker tah§id ettigimizi yazarken bu -
giin tah§idabm!Zl on fuka olarak tahmin 
ediyorlar. Suad Davaz - Vienot miilaka· 
hmn hariciyede faydah ve memnuniyete 
§ayan netice verdiginde gazeteler mi.itte -
fiktir. MatbuatJmlZin lisamndan §ikayette 
bulunmakla olan gazeteler Atatiirkiin ki
yasetinden bahsetmektedirler. 

As1l meselenin, italyan korkusile yap
bgJmJZl iddia ettikleri yard1m pakti tek
lifimizin reddinden ileri geldigini yazJyor
lar. 

Komiinist Humanite, !ngiliz - ltalyan 
ve Bulgar • S1rb paktlanm ho~ goren 
F ransa hariciyesinin k1rtasiyeciligini ten· 
kid etrnekte ve Tiirkiye ile hemen bir 
pakt yap1lmas1m istemektedir. Paris Soir, 
Debat, Matin gazeteleri vaziyetten nik· 
bin goriinmekle beraber Sancagm terke -
dilmiyecegi fikrindedirler. 

Peuple, hariciyeyi tenkid eyliyerek, 
bu vaziyet fa§ist dostlugu yolunda yap1· 
!an hatalardan biridir diyor. 

Repiiblik Fransamn, meselenin vaha
metini efkan umumiyeden saklamak ba • 
siretsizliginin ve i~in bir em:-i vakie yara
bileceginin derpi§ olunmad1gmdaa §ika
yet etrnektedir. 

Republik, Turk dostluguna k1ymet 
vermekle hera her F ransanm her ihtimali 
kar§Ihyacaglm iimid etmekte ve Suriye -
den bir §ey terkinin felaket olacagm1 yaz
maktadJr. 

Petit Journal, hiikumeti §iddetle hlr
pahyarak Tiirk dostlugunun an'anevi e
hemmiyetinden bahsetmekte ve hakikate 
riicu ile bir dostluk pakn imzasmda israr 
etmektedir. · 

Ajence Economique de Financier de 
lehimizde yazmakta ve i~in dostane hal • 
lini taleb etmektedir. 

Saga sola yalpa yapan nefriyat 
Paris 9 (A.A.) - Anadolu ajansl

mn hususi muhabiri bildiriyor: 
Hemen tekmil gazeteler Tiirkiye kuv

vete mi ba§ vuracak? ba§hgile Atatiir -
kiin seyahati ve Eski§ehir konferansmm 
uyandud1g1 endi§eye makaleler tahsis e
diyorlar. 

Petit Parisiyen Londra ile ternas edil
digini. kuvvetle emri vakie miisamaha e-

dilmiyecegini yazarak diyor ki: 
<<Atati.irkiin siyasi olgunluguna ve 

Frans1z dostluguna itimad edilebilir. Man· 
dacmm ba§ egmesi manda sistemini sar • 
sar. Bu zamanda mandaC!Iar beraber -
dir.» 

Oeuvre gazetesi, Fransada hareketi • 
mizin blof telakki edildigini, §ayed kuv· 
vet tecriibelerine kalkl§lhrsa ayni suretle 
mukabele edilecegini ve F ransanm Ro· 
maya tevecciihiinii kaybetmemek i<;in 
Tiirkiye ile yard1m misakma yana§ma -
smm gerginlikte amil oldugunu yazarak 
diyor ki: 

«ihtilaf askeri bir harekete varmazsa 
da Paris ile Ankara arasmdaki bugiinki.i 
vaziyet §ayam eseftir.» 

Le Journal gazetesi diyor ki: 
«Tiirklerin SancagJ Suriyeye kat'iyyen 

buakmamak azim ve karan muhakkaktu. 
Miizakerenin Paris ve Cenevre arasmda 
savsaklanmasJ, Suriyedeki kuvvetlerimi -
zin ziya1 hesabmadJr. Renin i§galine mu
tavaatlmlZ Tiirkleri cesaretlendirmi§tir. 
Binaenaleyh, once tehdide ba§ egmiyece· 
gimizi gostermeli sonra usul c;1kmazmdan 
kurtularak tanzimi Suriyeye ve her §eyi 
kayde miiheyya Cenevreye degil, bize 
di.i§en meseleye nazari olm1yan bir hal 
tarz1 aramahd1r.» 

Echo' de Paris de Pertinax Montro
den evvel bir emri vaki online giic;liikle 
gec;ildigini hatirlatarak, ingiltere, Fran -
nm Suriye i.izerinde ftalya ile pazarhk 
yapacagm1 dii§iinerek ihtiyath davrand1· 
gliDIZI yaz1yor. 

Cenevre ve tavik siyasetini tenkid ede
ren Fransamn nufuzunu koruyacak bir 
hal tarz1 bulunacagm1 timid ediyor. 

Petit Journal, Cenevre ve Londrada 
g()sterilen endi§eleri ve Cemiyeti Akva • 
mm 18 ikincikanundan evvel toplantJya 
c;agmlmas1 ihtimalinden bahsediyor. Bu
nunla beraber Frans1z mehafilinin tela§h 
haberler kar§Jsmda siikunet ve sogukkan
hhgml yaz1yor. 

Ami de Peuple diyor kh 

«Daima reddedilen bir dostlugun kine 
donmemesi imkans1zd1T. Meselenin halli 
iskenderunda degil, kar§1hkh paktla An· 
karaya verilecek. garantidedir. Bunda 
Fransamn menfaati vard1r. Faydah bir 
muahede ile kuvvet ve niifuzumuzu kay
bettirecek bir ihtilaftan llangisini tercih 
etmek lazJrn geldiginde tereddiide mahal 
var m1?» 

intrensigeant ve Paris Soir gazeteleri 
Ti.irkiyenin Bogazlar meselesindeki mus· 
lihane hattl hareketini hatirlatarak kuv -
vetle bir emrivaki ihdasma ihtimal vermi· 
yorlar. Bu gazeteler, Ponsot'nun talimat 
almadan Ankaraya donmesine k1zarak 
mii~terek menfaatleri feda edecek zaman 
degildir, diyorlar. 

Le }our, Fransamn yanm amd1r Os
manh imparatorlugunun herhangi saygJ
sJzhgma mi.isaade etrnedigini ve bugiin 
de di.in gibi mtthafazas1 lazliD siyasi bir 
an'ane oldugunu yazryor. 

Exelsior da diyor ki: «F ransa, Suriye 
politikasm1 degi§tinniyecek, Ti.irkiye de 
kuvvetle Cenevredeki uziyetini diizelt • 
mi~ olacakhr.'> 

Debat, ihtilafm dostane miizakerelerle 
halledilmesi liizumunu bildirmektedir. 

information yaZJSma gore, milli bir 
dava usulle halledilemez. Milletlerin hu
kukunu Vilson teklif etmi§tir.» 

Temps gazetesinin gevelemesi 
Paris 9 {A.A.) - Anadolu Ajanst • 

nm hususi muhabiri telefonla bildiriyor: 
Temps gazetesi bugi.in ilk de fa olarak 

Sancak meselesine tahsis ettigi bir ba§rna
kalesinde asker tah~idah ve saire hak -
kmda c;1kan ~ayialann Ankaradan tekzib 
edildigini yazarak diyor ki: 

«Bunlann cereyan etrnekte olan mii -
zakereler iizerine gayrimes'uller tarafm
dan tazyik icras1 maksadile yap1lml~ ol
masJ miimki.indiir. 

Tiirkiyenin bir kuvvet darbesi d'ti§iin· 
diigiini.i farzettirecek hi<; bir sebeb yok -
tur. Emrivaki politikasmdan miic;tenib 
oldugunu Bogazlar meselesinde gosteren 
Ankara hiikumeti, diger taraftan Fran -
samn mandater s1fatile ve hukuku di.ivel
le mer'i muahedelerin miisaadesi nisbe ~ 
tinde uzla~maga amade oldugunu pekala 
bilir. Hakikatte Sancak meselesi Tiirkiye 
ile Fransadan ziyade Ti.irkiye ile Cemi· 
yeti Akvam arasmdadJr.» 

Mezkur gazete bundan sonra, esas 
meseleye nakli kelam ederek Sancakta 
85 bin Tiirk, 65 bin Arab, 25 bin Erme
ni olarak 220 bin niifus oldugunu, Fran· 
samn ancak Suriye devleti kadrosu i~inde 
ve 1921 Ankara itilafnamesile tesbit edi
len esaslar dairesinde Sanca!bn muhtari -
yeti i.izerinde miizakereye giri§ebilecegi • 
m, istiklale asia yana~m1yacagml ve 
mevcudiyeti Suriyenin tamamiyetine ay • 
km miistakil bir kuvvet ve V4rhk te§kilin.e 

CUMIIURiYE't 

daha! 

mandater s1fatile hakki oimadJgmi. bir 
konfederasyon te~kili fikrine gelince, bu• 
nun ic;in F ransamn iskenderun ile de hp· 
kt Suriye ve Li.ibnanla oldugu gibi, bir 
muahede akdetmesi icab ettigini ve di
gerlerine muadil istiklal hukukunun is -
kenderuna verilmesi Suriyenin hi.ikiim· 
ranhgm1 ve toprak tamamhgmr ihlal ede
cegi i~in hukukan telifi imkansJz oldugu· 
nu miidafaaya ~ah§maktadu. 

Temps ba§makalesine §U suretle devam 
etrnektedir: 

<<Ankara haberlerine nazaran, Tiirki
ye miizakereye esas olacak yeni teklifler
de bulunacaktrr. Fa kat §imdiye kadar 
bu hususta Parise hic;bir teblig gelmemi§· 
tir. Mii§ahidlerin vazifesi kat'iyyen ma
hallinde bir tarz1 hal aramak olmayrp 
sadece Sancakta fili vaziyet ve haliha
mdaki idari muhtariyet ~eraiti hakkm
da Konseye rapor vermektir. 

1921 Ankara itilafmda derpi§ edilen 
muhtariyetin tatbik tarz1 esas1 iizerinde 
ve istiklal fikri haricinde - ki, F ransamn 
miizakere edebilecegi yegane esas budur

\Istanbul Borsas1 kapan1§1 

fiatleri 9- 1- 1937 
PARALAR =I 

I 
All4 Batl. 

1 SterJJ.n 6113. 622. 
1 Dolar 1:!2. 126. 

20 Franmz Fr. 114.. 117. 
20 Liret 120. 125, 
20 Belcika Fr. tl2. 85. 
20 Drahm1 19. 23, 
20 isv1cre Fr. ;)65, o75. 
20 Leva 20. 23, 

1 Florin 63. 66, 
20 Cek kronu 75, so. 

1 Avusturva 81 20. 23. 
1 Mark 25, 28. 
1 Zlott 20. 22. 
1 Penltti tO, 23. 

20 Lev 12, 14. 
20 Dinar !18, 5:o, 
Ruble 
1 isv~ kuronu so. 3~. 
1 Tiirk altmi 1035, 1036. 
1 Banknot Os B 243. ~40. 

(,;EKLER I 
_ _j 

All~ Sat1~ 
Lomira 618, 618.50 
Nev Yok o. 7947 11,7~40 
Parls 17.0125 17.04 
Milano to,t9:s7 lo.0864 
Briiksel !,7155 4.71 

j Atina 88,35 88 2780 
Cenevre 8.4590 3.4560 
Sofva 64.'125 64.6725 
Amsterdam 1,4510 1.45 

PraiZ 22. 7lo 22.6J60 
Vlvana 4,5525 4.iH90 
Madrk\ 7.5810 1.57oO 
Berlin l91o7 1.9741 
Varsova 4,2075 4.2037 

I Budaneste 4.45 4,4462 
Biikres 108.4142 108,3275 
Belszrad 34.4665 84.4382 

· Yokohama 2.7987 2.7~63 
Moskova 24.9l:! 26. 
~l!,olm !:1.1383 3.ta6o I 

ESHAM 
I 

r 
Allahm yaratbga 

~ocuk gtdalan 
tabii ve saf 

Pirin((, yulaf, mercimek, bugday, 
irmik, patates, mistr, arpa, ~av • 
dar, tiirlii, badem 

HASAN ozlii 
Unlarile 

,.. Operator • Urolog -

Dr. Mehmed Ali 
idrar yollar1 ~ 

hastahklan miitehass1S1 Kopru
5
• 

ba~J Eminonii han Tel 219!..,. 

Tasfiye halinde bulunan 
Malatya T esebbiisatJ Smaiye 

T. A. ~· hissedarlarma: 
Tasfiyesine iptidar edilen Mal~ 

Te§ebbiisati Smaiye T. A. ~irke til 
hazulanan mevcudat listesi ile §irl!:e , 
son vaziyetini giisterir bilan!;osu tic• 

dd · te( ret kanununun 456 nc1 ma esme 
fikan hissedaramn tasvibine arzeda : 
mek iizcre §irketin hcyeti umUllliyf 
11 §Ubat 1937 tarihine miisadif per§e~ 
he giinii saat 14 te §irketin Malatyad 
idare mcrkezine davet olnnur. 

Miizakere ruznamesi: • . ..,. 
1 - Mevcudat defteri ve teferril 

ile bilanc;onun tetkik ve tasvibi, 
f • • • • t' · ve ill' 2 - Tas 1ye I§IniD sure 1 1cra 

btci hakkmda tasfiye memurlar1 r.a~ 
runun .tetkik ve tasvibi, 

I 
Bu fevkalade i!;timaa i§tirak edece. 

o1an hissedarlarm i!;tima giiniinden.~ 
az on gUn evvel sahib olduklan b• . 
senedlerioi i~ Bankas1 Malatya §ubest 
ne tevdi ilc mukabilinde makpuz 91cl 

malan icab eder. Bu i~timaa bir biS· 
sahibinin de gelmege hakkl bulundtli' 
iH!n olunur, Tasfiye memurla!1 

Parisle Ankara arasmda bir prensip itilaf1 Anadolu li)m. 
I % 60 vadell 22.25 22.25 

A~~ Kapan.I§ 

~ocuklarmizi besleyiniz ve bii • 
yiitiiniiz. Vitamini ve kalorisi bol 
olan bu iizlii unlarmdan istedik • 
lerini ve sevdiklerini bikttrmiya • 
rak degi§tire degi~tire yediri • 
niz. ~abuk biiyiirler, ~abuk di§ 
~Ikanrlar. 

Dr. 
Operator 

R. BENADOR bulunacak olursa dava halledilmi§ o a- Asian clmento 13.45 13.55 
cak ve esas meselenin Konseyde miiza· 

1 
1sT 1 K R A z LA R Birinci SIDlf kadm hastahklat1 

Miitehass1s1 keresine liizum kahruyacaktrr.» 
Anadolu Ajansmm notu: ' 

Temps gazetesine bu ba§makaleyi il
ham edenlerin hala davay1 anlamadi~ml 
gosteren bu miitalealar Ankara mehafi
linde hayret ve bedbini ile telakki edilmi§-
tir. 

Bu tla bafka bir likir 
Paris 9 (A.A.) - Anadolu Ajansl· 

nm hususi muhabiri telefonla bildiriyor: 
Sancak meselesine tahsis ettigi bir rna· 

kalede Petit Parisien gazetesi §U miita • 
lealarda bulunmaktadu: 

«Meselenin vaziyetini degi§tiren hic;bir 
siyasi hadise yoktur. Ancak yatl§ma te
mayiilii gittikc;e teeyyiid etmektedir. Pa
risle Ankara arasmdaki gerginlik. mah
siis surette azalm1~hr. Eski§ehir i<;tima1m 
ehemrniyetsiz gostennege matuf Ankara 
haberleri, askeri harekata aid §ayialann 
as1lsrzhgma dair resmen Ankara mehafi
llnin beyanatl, Atatiirkiin Ankaraya di:i
ni.i§i.i bu neticeye hizmet eden amiller ol
ffiU§tur. Meselenin esasmda, yani Paris
te ve Ankarada bir anla§ma elde etmek 
i<;in yap1lan ara§tlrmalarda kayde §ayan 
yeni bir §eY yoktur. 

Ankara, Parisin Vienot - Suad Davaz 
miilakatmdaki tekliflerini tetkike koyul
mu~tur. Ankaradaki Vekiller i~timama 
bak1hrsa Ankaranm cevab1 c;ok gecikrni
yecektir. Diger taraftan F rans1z harici
yesinin miitehasSISlan da faaliyetle me
seleyi tetkike devam ediyorlar. Cemiyeti 
Akvamm oniimiizdeki i~timat ruzname· 
sinden ~1kanlarak ba§ka bir tarihe bua
kJimast da hehi.iz kararla§maml§tlr. 

Pariste ve Ankarada iki taraf noktai 
nazarlanmn yakmla§tmlmasJ ic;in sarfe -
dilen gayretler semere verirse bu tehire 
miiracaate hacet bile kalmJyacaktJr. 

Cemiyeti Akvam mesaisini kolayla§h· 
racak bir formiil taharrisini tacil ic;in, 
Rii§tii Arasm bugi.inlerde, Cenevre ic;ti
mamdan birka\< giin evvel, Pariste dogru 
miizakerelere ba§lamak iizere gelmesi pek 
muhtemeldir. Vakta bu hususta heni.iz 
bir §eY tesbit edilmi~ degildir. Bu kabil
den bir karar ancak diplomasi yolile yap1· 
lacak noktai nazar teatileri bir tarzt tes
viye ic;in mahsiis bir terakki timid ettirir
se mi.imkiin olacaktrr.» 

Anadolu Ajansmm notu: 
Ti.irkiye Hariciye Vekilinin Parise 

gitmesinden sarf1 nazar, Sancak i§inin 
miisbet bir hal yoluna girdigi gori.ilme -
dikc;e F ransa - Ti.irkiye miinasebatmm i
yi bir §ekilde devam edebileceginde bile 
Ankara ve muhitinde §iiphe vard1r. 

NOVOTNi'de 
Her ak§am 

SARKILI MuZiK 
Pazar giioleri otelio saloou dahi 

~ARKILI MuZiK 
ile a~1k olacaktrr. 

~imdiden sofralarmiZI ayirtlDIZ. 

- Dubie Bira 20 kurufi -

Eczaci aran1yor 
Ankarada biiyiik bir eczanede ~a -

h§mak Uzere bir diplomah ve bir de 
pratik kalfa isteniyor. iyi pratik giir • 
mil~ olanlarm (Ozi§ Ecza) deposuna 
mliracaat ederek malftmat almalara. 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karakoy, ·y op~ular 33. 

Tiirk borcu 1 vadelt 22 .. o <l<l,95 I. M~ Kapa.IlllS 

~ ~ II vadell 21.5::o 21. 5J 
% 2 Hazlne 64.50 6<1..00 

Hasan markasma dikkat. Ba§ka 
marka verirlerse almaymaz ve 

Beyoglu, Asmahmes~it, Azaryan haJI 
No. 3 Telefon: 43323 ~ 

~~~~~------~~------------
_______ _;;;T....;A,;;_H __ v_t_L-:-A_T __ ~Ka:--~-F-'0011$- I I ::d~::::::~a ~:~::ur. ecz~::~: Bir Alman murebbiy8 
. Ana:olu II n;;adelll ~1~~ . ~~:~g deposu, istanbul, Ankara, Be • Tiirk tebaasmdan, tiirk~e, frsl1.' 

,. II oo. 37
·ti0 ~ yoglu, Be~ikta§, Eski§ehir. bJI 

,. II vadell 38.10 37·75 s1zca ve rumca ve diki~ hilen 
~ mii. va. I 41,20 41,10 •••••••••••••••• 1 ~~ 
- -ll!!llllllll!!!ll•lll!lll!ll!!!l•llll•••-.. Alman miirebbiyesi kibar ai e 
Zahire Borsastnda Dr. Suphi ~enses nezdinde be, ya~ma kadar 1 ve!' 

II h t I kl "f h 2 ~ocuga bakmak iizere miirebbl diinkii muameleler idrar yo an as a 1 an mu e ass1s1 
Beyoglu Ytldtz sinemast kar111S1 yelik anyor. • ..,j 

1 - ithalat: Bugday 510• arpa 45· ~tav- Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra Miirebbiye rumuz1le lstanbull"l' 
dar 60, yapak 4 1/2, ha,'lha,'l tohumu 30, tif- cumartesl faklrlere parastz 1 
tik 8 3/ 4, susam 29 3/4, mercimek 12 1/4, ll•lllllil••• Tel. : 43924 posta kutusu adresine yaz1 masl• 
mrs1r 45, ha,'ltl.a~yagl 1, zeytinyag1 71 112, 
fasulye 62 1/2, ic; ceviz 2, ic; fmd1k 16 ton. 

ihracat: i~t fmdlk 22 1/2, fasulye 15 1/4, 
ic; ceviz 21, tiftik 9 3/4 ton, afyon 30 kilo. 

2 - Satl§lar: 
Bugday yumu§ak kilosu 6 kurlll? 17 1/2 

paradan, bugday sert kilosu 6 kuru~ 35 pa
radan 6 kuru~} 37 1/2 paraya kadar, arpa 
kilosu 5 kuru~tan 5 kuru~ 5 paraya kadar, 
yulaf kilosu 5 kuru§ 2 1/2 paradan, ku§yemi 
kilosu 12 kuru:;;tan 32 1/2 paraya kadar, 
fasulye horoz kilosu 11 kuru~tan, 1~ fmdlk 
kilosu 70 kuru§ 10 paradan, beyaz peynir 
kilosu 41 kur~ 7 paradan 42 kuru§ 20 pa-
raya kadar. 

3 - Telgraflar~ 

Lonrlra: MLSrr Laplata ikincikanun tah
mili korteri 23 ~il. 10 1/2 pe, Ki 3 Kr. 38 S., 
Londra: Keten tohumu Laplata ikinciltii. -
nun tahrn.ili torru 12 ster. 7 1/2 ~il. Ki 3 Kr. 
52 s., Anvers: Arpa Lehistan ikincikanun ve 
!;'Ubat 100 kilosu 119 B. Frang Ki 5 Kr. 05 
S., Liverpul: Bugday mart tahmili 100 lib
resi 9 ~ilin 11 1/4 pe. Ki 6 Kr. 77 s .. ~ika
go: Hartvinter maylS tahmili bu~eli 
132 1/8 sent Ki. 6 Kr. 11 8., Vinipek: Ma
nitoba maylS tahrnili bu§ell 127 1/8 sent 
Ki. 5 Kr. 88 S., Hamburg: Fmd1k ig Gire
sun derhal tahmili 100 kilosu 156 R. mark 
Ki. 78 Kr. 98 s., Hamburg: Fmd1k ic; Le
van derhal tahmili 100 kilosu 155 R. mark 
Ki. 78 Kr. 47 S. 

GONON BULMACASI 
I 2 3 4 l'l 6 7 8 9 1Q 

Soldan saga: 
1 - Bahc;elerin si.isu, burnun duydugu. 

2 - Giizel yaz1 yazan, kocas1 Olmii~ kadm. 
3 - Osmanhcada c~km~. diiz~iin de~il. 
4 - Kooperatif, arabcada cakillan. 5 - Bin 
gram bir arada, nota. 6 - Gelir. 7 - Bir 1§1 
halletme vasJtasl, ili~ik. 8 • Sakat, kuvvet
li giilme sesi. 9 - Bir c;e~id bez, pasaport -
lara verilen ~erh. 10 - Dii.j;man oraya ba
kar, incesi makbuldiir. 

Yukandan a§aglya: 
1 - Terblyeli demir, denizcilerin alame

ti. 2 - Bazan yiizbir seneye tahvil olunur, 
bak1r kablarm boya.sl. 3 - Blr ilkbahar ye
mi~i, muvafakat. 4 - Arabca cbaba:~~, oy -
nak ve cilveli. 5 - Piiskiilliisii berbar.:ldJr. 6-
Nota, ekln onunla bif(ilir. 7 - Koyun yav
rusu, zam. 8 - Su oradan akar. 9 - Dinle· 
me vas1taS1. 10 - Akll. giizel!ik. 

Evoelki bulmacanrn halledilmi~ ,ekli 
1 2 3 4 l'l II 'f 8 t 10 

lf:BTiiLIEIZltlKI•IBIUI 
21'EIDIAI•IAI•IDI~IOI• 
3 $IAIHI•ILIAlT1iiFIE 
4 EIRIAIMiiiLI•IMIEIK 
5 RIEINI•IMIAIYlAI•It 
s ti•IAIKI81KIOILIAIN 
7 YIUI•IAIRIAILI&IRI• 
8 EIRii IBIEI•I•IBlAIR 
91TIAILIAIKI•IDIAIMIAI 

1o •IYIEIKI•IKIAILIAIS -

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilant 

Naf1a V ekiletinden 

istanbul Vaktflar Direktorliigii ilanlart 

Degeri 
Lira K. 
337 80 

82 00 

258 55 

Pey paras1 
Lira K. 

25 50 

6 20 

19 40 

Cibalide Giilcamii mahanesinde Fell; 
caddesinde eski 226, 228, 230 yeni t1~, 
180, 182 numarah evvelce altmda 2 cHi 
kant olan sahilhane, sonra tamirbaJ1~ 
timdi tamam1 738 metre terbiindeki at , 
sanm bir k1t'a temessiikle tasarruf ol1l t 
nan mahallin 120/80 hissesine isabe 

eden miifrez 128 metre yeri. 6. • J' 
Mahmudpa_~a, Hac1ko~ek mahalles1J1 

11
, 

Kiirk~ii han fevkanisinde 31, 32, 33 ;11 
marah odalara aid haya arsasmm 
hissesi. 3601. 

3
r. 

Alemdar mahallesinde Fatmasult 
3
, 

Camii sokagmda eski 22 yeni 1 nuiJ13 f 

h diikkanm 1/2 hissesi. 5705. rt' 
Yukar1da yaz1h mallar salllmak iizere 31 giin miiddetle a~1k; t~ 

hrm1ya konulmul}tur. lhalesi 10/2~9'37 ~a~t~mba gii~ii saat !teri· 
Komisyonda yap1lacaktu. Jsteklilerm Mahlulat kalemme gelrn -z6) 

- ~ 

Zile Belediyesinden: ·~ 
19/12/936 tarihinde Cumhuriyet, 22/12/936 tarihinde Utus J;~ 

zetesinde almacag1 yaz1lan kazanm ihalesi 14/1/937 giiniine (;11i 
daga ilan olunur. 
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AN-A- D 0 L u TUrk Kitab dep~su sahibi ogretmen Fuad Glicliyener'in 1937 i~in yazchgt: (UGUR DUVAR TAKViMi) teknik, kiiltnr ve dogruluk ba
ktmmdan cidden ~ok yiiksek ve emsalsizdir." Bu ytl bu takvimi alanlara gelecek ytllar ba~ka bir takvimi parastz da verseler onlar 

yine (UGUR) u alacaklardJr. ( UGUR DUVAR TAKViMi) ni? yliksek .. ktymet ve. sempatisini anla.~ak .i~in onu ahp kullanmak .. gerek. J:Ier~ese 1937 yth i~in ( U~U~). u 
almalanm onemle saghk verebiliriz. ( UGUR) un on sahifelermde en yuksek vectzeler .. Arka sahtfelermde ( bayatlamamt§) guzel, .temJZ htkAye. ve hkralar oldugu gtbt ... 
Y emek tertibleri, grafikler ve ~ok faydah bilgiler de vardtr. Son soz : UGUR, hem en dogru bir takvim ve hem de ~ok taydab bar kitabdtr. Saz de UGUR'u ahnaz. 

r- TiFOBiL 

I Dr. lhsan Saml 
rifo ve paratifo bastallklanna tu
tulmamak ir;:in a,itlzdan ahnan tifo 
haplandJ.r. Hi~ rahatSI:zl.tk vermez. 

- Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Sergilerde eser te§hir 
eden ressamlara 

Giizel San' atlar Akademisi 
Direktorliigiinden: 

lkincikanunun yirmi ikisinde A.tinada Yunan hiikfuneti hiitiin 
B.alk~n .devietlerinin ittirak ettigi bir resin_'- sergisi ~r;acak~~r. Bu ser
~tye ~fbrak etmek istiyen ressamiarm jiiraye a~z~d1~~ek uzere be -
gendtkleri esrlerinden iir;er danesini en ge~ 12 .1k~~~1kanun sabahtna 
kadar Giizel Sa'atlar Akademisi Miidiir Muavmhgme makbuz mu • 
kabilinde teslirn etmeleri. (83) 

Satilik Eczahane 
Kad1koy ikinci Sulh Hukuk 

Hakimliginden: 

ittihad1 Milli 
Tiirk sigorta fir· 

ketinden: 
19 kanunuevvei 1936 tarihinde 

fevkaiade oiarak topianan hisse -
darlar umumi heyetine aid zabtt -
namedir. 

Umumi heyeti idare meclisi azasm -
dan Bay Mazhar Miifid Kansunun riya
scti altmda saat •11• de toplanml§ ve 
ikhsad Vekaieti namma muraktb ko -
miser Bay ~evket Er ve istanbul Borsa 
komiserligini temsilen de Bay Hakk1 
Kafadar hazrr bulunmu§lardrr. 

Reis, umumi heyetin fevkalftde ola • 
rak i~tima1 hakkmdaki ilanlartn Tan, 
Cumhuriyet, Ak§am ve fransiZca istan
bul gazetelerinin 15 ve 17 sonte§rin 1936 
tarihli niishalarmda alehisul ne§redil
mi§ oldugunu ve §irketin veznesine ya· 
tmlmt§ ve bankalarda bloke ettirilmi§ 
olan hisse senedlerinin (8072) adede 
balig olup bu hisse senedlerinin (7872) 
adedinin ili§ik olan yoklama cetvelinde 
i§aret edilmi§ oldugu gibi bilfiil umu· 

936/49 mi heyette temsil edilmi§ bulundugu • 

H "k' I'W' • d • ·- L nu ve ticaret kanununun 385 inci I - tilen ve mirasmm taksimi a 1m tgtmtz en 1stenen eon 
,... h d • d 4 maddesi mucibince i§bu fevkala • 
~uhuk~iyantn KadJkoyiinde Muvakkit ane cad esm e 7 numara· de toplantlya bir hissesi olanm da -
h Saadet Eczanesi a~ak arthrma suretile kiii halinde devren sab • hi i~tirak ederek rey verebilecegini 
lacakttr. ve herkesin malik oldilgu hisse adedi 

2 - Eczanenin demir bat etya, ecza, itletme hakkt dahil tahmin nisbetinde rey sahibi olabilecegini ha-
olunan k1ymeti 6955 lira 65 kuruttur. zar bulunanlara bildirdi. 

3 - Eczactlar ve eczaneler kanunu hiikiimlerine tevfikan itbu ec- i§bu fevkalade toplanttda §irket ser -
zaneyi devren sabn aimak hakkmt haiz bulunanlarm % 7,5 pey ak- mayesinin tezyidi mevzuu bahsoldu -
r;esile birlikte 26/1/9'37 sah saat 10 da mahallinde haztr buiun • gundan ticaret kanununun 386 net mad· 
rnalar1. desine tevfikan ~irket sermayesinin en 

4 - Birinci artbrmada tahmin oiunan k1ymetin yiizde yetmit be- a:~; di:irtte iit;iiniin yani (7500) hisse se
ti elde edilmedig~i takdirde en son artbranm taahhiidii baki kalmak nedinin asaleten veya vekileten tem • 

'1 I w sili icab etmekte oldugu ve yukartda 
tarh e ikinci ihaienin 9/2/937 sah giinii aaat 10 da yap1 acag1. 5 I T arzedildigi vet;hile gerek asaleten ve 

- Eczaneyi gormek istiyenierin muvakkat miidiirii mes'u ev- k k'l t (7872) d d h' fik • •w• • .. gere ve a e en a e asse se -
I Hakk1ya, fazla izahat iatiyenlerin Haktmhg1m1ze muracaat ey • nedinin bilfiil temsil edildigi ve bina-
exneleri ilan olunur. (86) enaleyh kanunen lazamgelen ekseriyet 

I I temin edilmi§ bulundugu cihetle i§bU 
Emlak ve Eytam Bankast ilanlar1 revkalade umumi heyetin kanuni bir 

surette te~ekkiil etmi~ oldugu keza reis 
tarafmdan hissedarlara hildirildi. 

Esas No.s1 

c. 15 

Kiral1k 
Mevkii ve nev'i 

Ev En ziyade hisse sahibi olanlardan 
Bay Ahmed Vefik Sertel ile Bay Sisak 

Depozito Agar rey toplamaga ve Bay Galib A
Buyiikderede Biiyiikdere caddesinde eski 

Taf 'l&. 203, 203 miikerrer, yeni 192- 194 No.h ev. 45 lira 
81 h Yllkartda "'• 1 b" h d . .. I . verilrnek iizere k .,...,:q J ~v.. •r veya u Us: sene muddet e }i:uaya 

•s:t artttnmya konulmuttur 
isteklilerin ihaleye d'f 18 k" • 

d'f . .. .. musa 1 anunusani 19'37 tarihine musa • 
1 pazartest gunu saat 10 da tubemize gelmeleri. (48) 

ESAS No. 
c. 21 

SATILIK EV 
MEVKU VE NEV't 

Bak1rkoyiinde Cevizlikte Hamam soka
gmda eski 56 yeni 66 numarab ba}lr;eli 

DEPOZlTO 

T . ~ ev (iizerindeki No. 52) 360 lira 
k I af~~lah yukartda yazth ev petin veya birinci tak:~iti petin ve geri 

a an u~ taksiti % 9 Yz faize tabi oimak iizere iir; senede ve ii~ mii ~ 
savi ktstrnda ve fU suretle tamamt dort taksitte odenmek tartile ve 
Pazarlakla sattlacakbr. 

lsteklilerin 22 ikinciki.nun 1937 tarihine musadif cuma giinii sa • 
at onda tubemize geimeieri. «440» (140) 

.Adana Pamuk Oretme 
Ciftligi Miidiirliigiinden: 

Stra 
No. 

Y aptlacak it in cinsi Muhammen ketif 
bed eli 

Lira Kurut 

1 Amele evleri 2379 64 
2 Kiitlii ambart 5611 94 
3 Su deposu 1546 59 
4 Tohum ambart 7030 14 
5 <;arr;1r fabrikas1 10043 91 
6 Amele hamam ve halaiart 3914 36 

' Yek~n 3~~ ~ 
• A - Miiessesemiz tarafmdan Hac1ali koyiinde inta edilecek cin

~1' nevileri ve kart1Iannda muharnmen ketif tutariari yaz1h intaat 
apah zarf usulile eksiltmiye konulmut ve bu itiere aid tarlname 

ve evrak &f w d .. 'I • . B agt a goster1 m1tbr. 

C - Eksiltme tartnamesi 
,.. - Mukavele projesi 

n ~ - Baymd1rhk isieri genel tartnamesile fenni ve hususi tart • 
axneler. . 

D D -;-· ~artnamesi ve projesi «15» lira bedel mukabilinde Adanada 
e;lrkopfii civarmda Pamuk Oretme <;iftliginden verilir. • 

~ b - lsteklilerin artbrma eksiltme ve ihalat kanununun emretll· 
... iit" t 

F u,. evsaf1 olmahdtr. 
C- Muvakkat teminat 2646 lirad1r. . " 

M··d.:-- Eksiltme 22/1/937 euma giinii saat 15 te V1layet Ziraat 
U ur(iiv" d h d p1 Ia k Kun e miitetekkil Mubayaa Komisyonu uzurun a ya • 

gu.~ad br. Eksiltmiye girecekierin teklif mektublarm1 tayin olunan 
n c k . I . I~ 

d 
e 11ltmeden en az bir saat evvel Komisyona verme en a • 
~ (45) 

Istanbul Komutanbg1ndan: 
va tanakkale Miis. Mv. i~in bir telli ve bir telsiz makiniste ihtiyac 

rd1r T t·h · b d · · 1 k ·• .. ' a 1 olanlartn K. hk 2. net fU e C11 teratll an ama uzere 
lDur•caatleri. (137) 

takul da katiplige tayin edildi. 
Miizakere mevzuu §irket sermayesi

nin tezyidi meselesi oldugundan meclisi 
idarenin hu husustaki teklif raporu ka· 
tib tarafmdan okundu. 

Bu teklifler hirer hirer reye konduk· 
tan sonra umumi heyet. &§aitdaki ka • 
rarlarJ vermi§tir: 

Birinci karar 
Bcheri yirmi§er Tiirk lirabk olmak 

ve bedelleri tamamen odenmi§ bulun -
mak §artile §imdilik (5000) aded yeni 
hisse senedi ihrac1 suretile §irket ser -
mayesinin derhal (200,000) Tiirk lira
smdan (300,000) Tiirk lirasma ihlagma 
yani derhal arhrtlacak olan sermaye 
miktarmm (100,000) Tiirk liras1 olarak 
tahdid ve tesbitine ve ilcride meclisi 
idarece gi:iriilecek liizum iizerine tayin 
cdilecek olan tarihlerde yeniden aksi· 
yon !:Ikarmak suretile §irket sermaye
sinin nihayet (500,000) Tiirk lirasana 
iblagana karar ve bu hususta idare mec
lisine §imdiden salahiyet verir. 

Ikinci karar 
Beheri 20 Tiirk lirasa itibari ktymeti 

haiz bulunmak iizere ihrac edilecek 
ve mecmu bedelleri §imdilik (100,000) 
Tiirk lirasmdan iharet bulunacak olan 
(5000) aded aksiyon bedelinin tesviye· 
sine hasrii tahsis edilmek iizere halen 
serbest olarak mcvcml hulundugu 
taayyiin ve tahakkuk etmi§ bulunan 
ihtiyat akt;elerinden bu miktara muadil 
bir paranm ifran i!:iD idare meclisine 
mezuniyet verir. 

O~iincii karar 
ilk tertib olmak iizere ~1kanlacak O• 

Ian (5000) aded yeni aksiyonun 15 mart 
1937 tarihine kadar aksiyonerlerin eru· 
rine amade tutulmasma ve eski aksi
yonlann 16 numarah kuponlarmdan 
iki§er tanesinin §irkcte tevdii mukabi -
Iinde aksiyonerlere hirer tane yeni ak
siyon verilmesine ve muayyen olan ta
rihe kadar bu muameleyi yapbrmtyan 
aksiyonerlerin bu husustaki haklarm1 
kaybedeceklerine ve yeni aksiyonlarm 
bedel mukabilinde ba§kalarma satdma
sana ve keyfiyetin 26 kanunuevvel 1936 
tarihinden itibaren gazetclerle ilan edil· 
mesine karar verir. 

Miizake. edilecek ba§ka bir §ey ol
madlgl gibi mevcud hissedarlardan si:iz 

1 

istiyen dahi bulunmad•gmdan saat 
ul1,30» da miizakereye nihayet veril - 1 

digi rcis tarafmdan bildirildi. 

r- Satlhk ziimriid 
0~ krata yak1n ~;ok tath renkli 

~tplak bir :dlmriid Sandal Bedes 
teninde te~hir edilmektedir. 14 
ikincikanun per~embe gilnil saat 
ikide miizayede ile sablaeakhr. 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 
Cinsi ve hissesi 

Semti ve mahallesi Sokagt Emlak No. 

424 Biiyiikada Karanfil E: Despot Y: 16 ve 4 Mukaddema iki bane el-
Y: Karaku§ ve Karakui Ada: 115 yevm bir hane ve bah~-
yoku§U Parsel: 18 nin 110/576 his. 

598 Eyiib Hacthiisrev Egrikap1 cad. E: 6 Y: 63 256 metro arsamn 1/2 nis. 10.0 
Fern&>y E: Ermeni kilisesi 28 95 metro arsanm 9/16 his. 120 .. f 

Y: ~ahadet ' J 
1554 kuzguncuk Tahtahbostan E: 10 Y: 22 Bah~eli ah§ab hanenin 700 / .. 

6/28 his. / 

1607 Baktrkoy Saktzagact Frenk kilisesi 48 Ah§ab bane 1fM kapah 
zarf 

Beyoglu Yeni§ehir E: Kasab E: 20 Mii. Kargir hanenin 3/16 his. 1 130 
Y: Kasab Hur§id Y: 28 

Edirnekapa Hactmuhlddin Kiirk~ii E: 6 Y: 8 85 metro arsa 170 .. 
2983 Biiyi.ikada Cami c;arktfelek cad. E: 9 1556,50 metro arsanm 360 .. 

Ada: 186 
. 

4/9 his. 
Parse!: 1 

3265 Uskiidar Selamiali E: !cadiye Karakolhane ve E: 66-12 Bah~eli ah§ab hanenin 700 .. 
c;amhca cad. Y: 88-88/1 1/2 his. 
Y: Karakolhane 

Kandilli Yenimahalle Klise E: 61-63 82,50 metro arsarun 30 .. 
Y: 37-39 1/2 his. 

4111 Kuzguncuk E: Yahudi mektebi E: 5 37 metro arsa 60 .. 
Y: Ayhan 

4770 Biiyiikada Yal1 Mehmedcik E: 25 Y: 29 90 metro arsa 300 .. 
Ada: 26 

Parsel: 6 

6147 Ayvansaray Atik Mustafap~a, Hamam E: 23 Y: 29 29 metro arsa 120 .. 
6927 Beyogolu Hiiseyina~a Yeni§ehir cad. E: 121-123-125 Kargir iig diikkan ve 1000 kapalt 

Y: 3-107-109-111 iizerinde odalartn ve bah- zarf 
~enin 1/4 his. 

Kii~iikpazar Yavuz Ersinan E: Ayazma E: 615-617-619 Kargir bane ve diikkB.run 400 
Y: Keresteciler cad. Y: 217-219 3/32 his. 

8470 Aksaray tgonebey Bostanyolu E: 32-34 52,27 metro arsa 790 .. 
Ada: 64 

Harita: 1606 

Yukarada evsafl yazth gayrimenkuller on giin miiddetle sata§R ~tkartlma§ttr. thaleleri 22/1/937 tarihine du
§en cuma glinii saat on dorttedir. Sat~§ miinhasaran Gayrimiibadil bonosiledir. 

Tiirkiye Ziraat Bankastndan: . ' 
Bankamtz i~in alb tip iizerine cem'an yedi yiiz elli aded kalamo.za 

kab1 aatm ahnacakttr. Niimuneyi eormek ve teraiti anlamak iiz~re 
ikinciki.nunun on birinci pazarteai aktam1na kadar hergiin ogleden 
aonra latanbulda Yenipostane arkas1nda Tiirkiye hantnm alt katln

da Ziraat Bankast Levaz1m Dairesine miiracaatleri. (43) 

.-ONEN--. 
Askerl ve MUiki Terzlhanesi 
Uygun teraitle 

ve taksltle 
muamelemiz vard1r. 

Adrea: EminonO, lzmir sokak N. 10 

I 
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HASAN ACI BADEM VAGI KREMi ve HASAN GECE KREMi ilE 
v 

s r 
(;illeri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen izale eder. 

Diinyada mevcud kremlerin en nefisleri, en sJhhileridir. Nazik cildli kadmlarm hayat arkada~1dar. lhtiyarlara gencle~tirir ve gencleri giizelle~tirir. lnsana ebedi bir 
taravet veren Hasan actbadem yagile yagstz giindiiz ve yanm yagh gece kremlerini unutmaym1z. Kutusu 50, tiip halinde 20, Tiirkiyede yapdtp ta Avrupa etiketi 
yapi§bnlan ve halk1 aldatan kremlere vesair 1triyata aldanmaym1z. HASAN ismine ve markasma dikkat ediniz. 

Y iiksek Miihendis Mektebi 
Direktorliigiinden: 

Mektebimiz kimya laboratuar1 i~in miisabaka ile ve ayhk yiizer li
ra iicretle iki asistan almacakbr. Kimya Enstitiisii mezunu olmalan 
iktiza eden talibl~rin askerlikle alakalar1 ve haricde ba,ka bir ifleri 
bulunmamas1 farthr. 

tstiyenler mekteb diplomalanm ve askerlik kag1dlarmt ve ii!rer 
aded fotografilerini bir dilek!reye bagltyarak 14/1/937 ak,amma 
kadar mekteb idaresine miiracaat edebilirler. Miisabaka imtiham 
1S/1/937 cuma giinii saat 9 da yaptlacakbr. (3859) 

S1hhat ve giizellik 
Saglam ve giizel 

di~lerle 
Saglam ve giizel di~Ier de 

RADYOLiN 
ile temin edilir. 

Di,lerinize ~ok dikkat ediniz. 

• 

Bazan en i.istad doktorlar1n bile sebeb 
ve menfieini bulamad1klar1 bir hasta· 
hg•n, difi iltihab1ndan ileri geldigi 
pek ~ok tecrUbelerle anlafitlmtfitlr • 

Giinde iki defa di.~lerinizi f1n;ahyarak ve daima 

kullanarak di~lerinizi koruyabilirsiniz 

Zonguldak Eregli Havzai 
F ahmiyesi Miidiirliigiinden: 

Havzai Fahmiye Miidiirliigiinde i,letilmekte olan Kozlu ve Ki • 
limli timendiferleri i!rin a~1k eksiltme suretile 100 tak1m araba te • 
kerlegi ve 3 kalemde demiryol ray1 ve makas1 ve vagon tamponu 
sabn ahnacakbr. 

T ekerleklerin muhammen bed eli giimriik resmile birlikte 4849 
lira OS kuruf ve diger 3 kalem malzemeninki 2301 lira 61 kuru,tur. 
Fen raporlan malzeme listeleri ve tartname Zonguldakta Maden 
Miidiriyeti Muhasebesinden ve lstanbulda Dordiincii Vak1f hanm· 
da Istanbul MmbkasJ Maden lrtibat Memurlugundan parastz ve • 
rilecektir. Artbrma 29/12/1936 tarihinden itibaren on bef giindiir. 

lhalesi 14/1/1937 tarihinde saat IS te mezkur Miidiirliikte top • 
lanacak Komisyonda yaptlacakttr. 

Muvakkat teminat yukartda yazd1 bedellerin % 7,S nisbetinde • 
dir. Evrak1 ayr1 ayr1 olan bu iki klSlm malzemenin ihalesi ayni ta
rih ve saatte yaptlacakhr. 

Miitteri ister birine, ister ikisine pey siire bilir. T eslim miiddeti i
hale tarihinden itibaren 3 ayd1r. Maden Miidiriyeti Fen kurulunun 
raporile bu miiddet on bef giin uzattlabilir. 

Teslim muamelesi Zondukdak limanmda vapurda yapilacakhr. 
Taliblerin Havzai Fahmiye Miidiirliigiine miiracaatleri. (3814) 

R~azlye formUierli GOk~e T akvimi ~Ikb 
Dogru vakitleri ve aylar1 ancak bu takvimde bulabilirsiniz. Memleketimi· 

zin her yerine uygun vakit cetvelleri orta, lise ve yiiksek okul talebelerine 

liizumlu riyaziye formiileri ilave edilmi~tir. Kitabctlardan araymiZ. 

Posta T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 - ldare ihtiyac1 i!rin «10» kalemde muhtelif tip ve miktarda 

kablo tevzi kutusu kapah zarf usulile miinakasaya konmu,tur. 
2 - Bu malzemenin muhammen bedeli «1S361» muvakkat te -

minab «1153» liradtr. 
3- Eksiltme 18/1/937 tarihine musadif pazartesi giinii saat «1S» 

te Posta T. T. Umum Miidiirliigiinde toplanacak Ahm Komisyonun· 
da yapllacaktu. 

4 - lsteklilerip teminatlartm idaremiz veznesine yahracaklar ve 
alacaklar1 makbuzu veya kanunen muteber teminat mektublarmt ve 
2490 say1h kanunda yaz1h vesikalarla beraber 3297 No. 7/5/936 ta
rihli Resmi Gazetede nefrolunan talimatnameye tevfikan miiteah • 
hidlik vesikasile teklif mektublanm mezkur kanunun tarifatJ dai
resinde haz1rhyarak ihale giinii saat «14» e kadar Komisyona vere
ceklerdir. 

5 - ~artnameler Ankarada Posta T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden 
fstanbulda Beyoglunda Posta T. T. Levaztm Ayniyat Muavinligin -
den parastz verilecektir. ·19S6» (33S2) 

H A S AN D E P 0 S U: ISTANBUL, ANKARA, ESKI~EHtR, BEYOGLU, B E~IKTA~. 

r- MEJDUNARONNAiA KNiGA 
Kuznetzky Most, 18. Mocou - U. R. S. S. 

LA PAROLE 
Alman edebi mecmuaslDl okuyunuz 

Muharrirleri: Bertolt Brecht, Lion F euthwanger, 
Willi Bredel. New-York'ta "Le Front Populaire, 

yaz1yor: 
cAiman hayafl maneviyesinin ~i~egi telakld edilen «LA PAROLE» AI -

man ayhk edebi mecmuasmda ~ah§an mUellif ve muharrirlerin listesine 
zamimeten mUstakil bir serbest Almanyanm terakki ve kiiltiirUne sarft 
mesai lUzumunda mU§terek bir kanaat dogar. isimler, §eklen verilmi!~ 
degildir. :}imdiye kadar inti§ar eden nUshalarmda slk slk tesadiif ettigi
miz bUyUk muharrirlerin imzalartihr. Bu gene mecmua, diinyanm 
siyasi ve edebi sahasmda bUyUk bir ragbet ve itibar kazamruijltll'.» 

Ziirih'te "Le Droit du peuple, yaz1yor: 
«:}imdiye kadar «LA PAROLE» mecmuasmdan ii~ nUsha inti§ar etmi§

tir. Denebilir ki; burada ibda edilen §eyler, cidden laylk oldugundan pek 
fazladtr. Alman edebiyatmm en mlitenevvi ve en miikemmel bir muhas -
salastdtr. Siyasi mi? Esasen hiisnii 'kabul gormiyen bir edebiyat bu giizel 
isme lay1k olmad1gmdan siyasi olm1yan edebiyat yoktur.• 

Kanunuevvel niishasmda tesadU£. edilen yazdarm bir ka~1: Boso Uhse'niin 
bir ispanyol sa£has1 - ispanyol ihtiHH §arktlan - Pierre Nickel'in Fa§ist Al
manyamn bir perdelik dramt • Alexandre Stern'in bir Noel masah - Erich 
Weinert ve Stefan Haym'in §iirleri -Maria Leitner'in Fa§ist Almanyaya 
dair bir roportajl. 

"LA PAROLE, mecmuasini okuyunuz. 
Senelik abonman iicreti: 3 Amerikan dolar1, alb ayhg1: 1,50, ii~ ayhg1 

0, 75 ve niishas1 1,30 dolardtr. 

Sipari~ ic;in: Beyoglunda HA~ET Kitabevine 
miiracaat. 

Karacabey Harastndan: 
Hara hayvanab ihtiyac1 i~in iki yiiz elli bin kilo yulaf, yiiz otuz bin 

kilo arpa, ve elli bin kilo bakla kapah zarf usulile eksiltmeye konul
muftur. 1hale 11/1/f#37 pazartesi giinii saat on bette Hara Merkez 
binasmda yap1lacakttr. Muvakkat teminat 2060 lira olup yulafm be
her kilosuna alh kuruf elli santim, arpanm beher kilosuna alb kuruf 
yirmi bet santim ve baklamn heber kilosuna alh kuru~t k1ymet takdir 
edilmi,tir. tsteklilerin mezkur giin ve saatte teminat ve vesikalarile 
birlikte Harada bulunmalar1 laz1mdir. (3638) 

ist. Posta T. T. Miidiirliigiinden: 

Akhisar Kaymakamhg1ndan: 
1' - Eksiltmiye konulan if: Alh bin bet yiiz kilo ~ifte galvanizli 

mu,ak ii~ milimetre kahnhgmda birinci nevi telle ii!; bin 
deve boynu fincan a~1k eksiltmiye konulmuftur. 

2 - Eksiltme miidr.leti 1 kanunusani 937 den 20 kanunusani 
tarihine kadardtr. lhale 20 kanunusani 937 !rartamba 
Akhisar Kaymakamhk dairesinde Komisyonu mahsus huzu 
runda saat on bette yap1lacakhr. 

3 - Teminat ak!resi yiizde yedi bu~uk hesabile 113 liradtr. 
4 - Taliblerin ,artnameyi istemeleri lazimdir. ~artname 

catma gore eksiltmiye ittirak tarlname ahkamm1 kabul 
ki olunur. (1 

Ansizin yakahyan agr1la 
:· IIIII I Ill I I I I Ill Ill Ill I II Ill I I I I II II I I I I I I I Ill I Ill II II I II I I I 

Yalntz bir ka,e ............... , ........................................... . 

GRiPiN 
almakla derhal 
izale edilebilir 

p • 
I N GR • 

I 
Biitiin agrt, siZI ve 1sbrbalarm 
panzehiridir. Gripin varken 
dif, baf ve romatizma agn ~ 

lar1 ~ekilmez. Gripin nezle ve 
gripi ge!ririr; harareti diifii • 
riir, hastahklarm oniine ge!rer. 

idare ihtiyacl i!rin 30 aded !radmn ahml a~Ik eksiltmiye konul • istanbul Liman i~Ietme idaresinden: 
mu,tur. Eksiltme 25/1/937 pazartesi saat IS,30 da Istanbul Biiyiik T 
postane binas1 birinci katta Istanbul P. T. T. Miidiirliigiinde miite - idaremiz i!rin laz1m olan «500» aded ah,ttb 1zgaranm a~tk pazar• 
fekkil Ahm Sabm Komisyonunda yap1lacakbr. Muhammen bedeli hg1 1S/1/1937 cuma giinii saat onda ~efler Enciimeninde yaplla • 
1710 lira, muvakkat teminah 128 lira 2S kuru,tur. Taliblerin fartna- cakbr 
mesini gormek ve muvakkat teminatlanm yabrmak iizere eksiltme Bunun teminah «500» liradtr. 
giiniinden evvel hergiin mezkiir Miidiirliik idari kalemine miira • Fazla tafsilat ve fartname i!rin Galatada Haydar hamnda Fen 
caatleri. (132) Servisi ~efligine miiracaat olunmas1. (1'38) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ r- Y. Ziya Kalafatoglunun •• 

gilizce miikileme I 
Kitabt c;tkb. Fiatt 50 kuru§tur. 

r!'ae~Su ikbal kUtuphanesidir 
r • MUTEHASSIS 

Finansmanlar, bloke hesabla
Hum tasfiyesi, ihtira beratlan 
ve holding ~irketleri ve ~ahts· 
!arm ikametgah intihabma ait 
muameleler ile i~tigal eder. 
Mufassal tekliHerin "Trustee" 
Z. B. 2445 rumuzile ~u adrese 
gonderilmesi : Rudolf Mosse 

A. G. Zurich- Suisse. 

CiLDiNiZi 
-Tehlikeden koruyunuz • 

Herhangi bir kremin ona 

liizumu olan g~daYJ vereco • 

gini zannediyorsamz bu tee • 

riibe size pek pahahya mal 

olabilecegini derhatll' edi • 

niz. Hi~bir krem size Krem 

Pertev kadar sachk kalamaz. 

Mevsim hasebile 
Nadide 

T optan ve perakende 
~engelkoyii, Bakirciba,mda 

~~~EK BAH~ESt 

Sahib ve Ba~muharriri: Yunu.s Nadi 
Umumi ne~rtyatt tdare eden Yazt i~lert 

Mildilril: Hikmet Miinil 

Cumhurtvet matbaaSl 

KUMBARA 
0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 
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