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HataY, bugiin her$eye raQmen 
milli bayram1 kutlul•yacakt•r 

Hataylllann sevincini M h ll.A h ·· k A t k · 
kendi kalblerimizde a a I U U me ' es I 

hissediyoruz karar1ndan ric' at etti 
'l1ug" · ·kl-l' k H un rsh a me avusan ataym 

bu Yeni ve bahtiyar hayatta pek Bayramda hi~bir ecnebi bayrak ,-.ekilmiyecek 
Parlak istikballere namzed bulun- ~ ~ 
clugunu adeta gozle goriilen bir 
hakikat gibi miijdelemek bizim 

i~in zevkli bir vaziledir. 

~ ~ illetler Cemiyeti Konseyi Ha
U \Y/ U taya miistakil bir idare veren 

ma yasamn 29 sonte§rin I 937 
den itibaren, yani bugiin, meriyet mevkii
ll~ girmi§ olacagm1 29 mayts 193 7 tari
~nde kararla§hrmt§h. Binaenaleyh bugiin 
h atay, Milletler Cemiyetinin kararile 

ern bilkuvve, hem de filen istiklaline ka
~ilnU§ bulunuyor. Bundan dolayt neka-

llatayda bayram haztrhih 
r -"' ' 

ar sevinsek yeridir. Bizzat Hatayhlara 
Relince bugiin onlann kalblerini doldur· 
~akta olan sonsuz saadet §evklerini pek 
~Yi anhyor ve bu §evkleri aynen kendi 
~alblerimizde duyuyoruz. Demek ki 
e~ ~ag1 ktrk astrhk diye ifade oluna
Ltiecek bir varhkla geli§igiizel oyna
ttarnazrm§, o, hakka olan hiir ve miis· 
la.kil hayata behemehal kavu§urmu§. 
~Ugi.in istiklaline kavu§an Hataym bu ye
b1 'Ve bahtiyar hayatmda pek parlak istik-
al!ere namzed bulundugunu ise adeta 

&?zle goriilen ve elle tutulan bir hakikat 
l!Ibi bugiinden miijdelernek bizim i~in ~ok 
zevkli rnilli bir gazetecilik vazifesidir. 

A'ntakya 28 {Hususi rnuhabirimiz tir. Hiikumet, hi~bir ecnebi baljtak ~ekil-
geceyansmdan sonra bildiriyor)- Halk, Halkm bu yoldaki isran 'kar§isinda rna- rnernesine de raz1 olrnu§tur. Mandater 
baz1 taklarm hiikumet tarafmdan y1ktml- halli hiikumet, yava~ yava~ ric' at ederek hiikumetin bayrama i§tirak eylemiyece-
masma ve diger bir~ok mumaneatlara bayrarn programmm tatbikini kabul et- gi tahakkuk etmi§ttr. Azmi 

1--Iataym ahden kabul olunmu~ olan 
hUSUSI roji.mim IS eaikcte bize OU bol
geyj ilhak etmek emelleri isnad ettiler. 
l-Iay1r, biz Hatay1 ilhak etmek istemiyor
duk. Biz olsa olsa Hatayla ku~iik bir 
holgede harble ve askerlikle alakasl olm1· 
}'acak bir halkm rniistakil hayatmda ne 
gibi saadetlere eri§ebilecegine aid bir ni.i
ll!une ve bir hakikat gostermek istiyorduk. 
l-Iatayt gi:irup de orasmm ta§ma topragt
ka kadar her zerresinin Tiirk oldugunu 
l abu! ve tasdik etmemek imkam yoktu. 
dddialar ve rniidafaalar bir hayli ~etin ol
b~·. Fakat nihayet Fransamn teklifi ve 

ragmen bayram yaprnaga azmetmi~ - mek mecburiyetinde kalmi§br. (Arlqasz Sa. 7 sii.tun 4 te) 
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1 ~trn de tereddiidsi.iz kabuliimiizle rnii
lacaat olunan Milletler Cemiyeti hakk1 
Riirdii ve hakikati vaziyete hakim k1ldt. 
~itndi olan §ey mi.istakil Hataydu, ve biz 
b li neticeden pek memnunuz. flhak olsa 

elki bu kadar mernnun olmazd1k. C:un
kii. biz Milletler Cemiyetinin karann
tla. Yerine getirilmi§ bir ahdin zaferini 
g0tdiik. 
.. ~irndi varl1gmin selamet ve emniyeti 
k~~ bi.iyuk devletin kefaleti altma almmi§ 

li<;i.ik bir mernlekette brici endi§elerden 
h~ade bir balk idaresinin nastl hi: ce~.net 
ayah yaratacagm1 gi:irecegiz. B1z gore· 

tegiz ve di.inya gi:irecek. Hataydan diin
Yaya i§te boyle ornek bir saadet levhas1 
~tkrnasmt kendimize gay!" edinmi§ bulu -
11~Yoruz. Saklarnaga h::~cet yoktur ki bu 
tll<;i.ik karde§ iilkenin o dedigimiz saadet 
kennetine bir an once ve mumkun oldu~u 

'' atay bizim biiyii}( 
bir milli davam1zdtr, 

Hatay halkini, mes'ud neticeye isal ederek 
lay1k oldugu bahtiyar ve miistakil hayata 

kavu,turacak devre ba,hyor 

adar fazla inhlab edebilmesi i~in eh • 
lnizden gelebilecek yardtmlann azamisini Milletler Cemiyeti nezdinde ve Fransa ile miizakerelerimizde Hatay davaOllZl 
YapacagJZ, ve kendisinin, . diger kom§ula- biiyiik bir muvaffakiyetle miidafaa eden Numan Menemencioglu 

blldan ba§hyarak biiti.in diinyadan, hep Ankara 28 (A.A.) - Y eni Hatay metinler mucibince Hataym yeni rejimi 
1 u gozle bakdarak rnuamele ve mukabe- rejiminin mer'iyete girmesi dolaytsile Ulus mer'iyete giriyor. Karde§lerimize ve bii
e &ormesini arJkra ve biiti.in bir samimi -}' 1 "" " gazetesi yarmki 29 sonte§rin niishasmda tiin Hatay halkma kutlu olsun. 
et e temenni edecegw iz. d k' k 1 1 b 1 1 • a~ag1 a l rna aleyi ne§retmektedir: nki§afmda, mat U o an as1 nettceye 

Boylece bizim Hatay meselesi muva • «Bugiin Cenevrede kabul edilmi~ olan [Arkas~ sa. 7 sii.tun 1 del 
~ehesindeki di.inkii, bugiinkii ve yartnki mmm•m•u•uu•umummumu11111111 ,,,,,, 11111111111111111111 u••n••••~~••nnm•mu•m•m•m•n••nnm•mm••uu•n•u••ummumm••u••nu•nnnn 
baz!!etimizi biitiin a~1khgile bir daha te· mu? Boyle olmak ic;in ~uriyenin Irakla 1 as!l F ransa ile bizim ararntzda idi: B~ 
l aruz ettirmi~ oluyoruz. Bize gore Mil- Tiirkiye arasmda en ileri karcieslik sarni- davay1 onun teklifile Milletler Cem1yeb· 
b~tler Cemiyeti kararile i~in clava k1smi rniyetile teessus etmi~ olan dost .kom§ulu- ne gotiirdiik. FranSIZlarla dostluk miin~-

ltllJ.i~. §imdi 1rki ve milli Tiirk varbg1 gun ulvi rnanzarasmdan gafil olmas1 sebetlerimiz eski ve esasl•dir. C:ok ~~tm 
:sabs~ndaki Hatay istikla!inin filiyat ve laz1md1r. Bizim Irakla da boyle hudud miinaka§alanmtzda onu korumaga 1tma 
at tkatim tanzime ma gelmi~tir. Acaba ihtilaflanm1z vard1, ve bu meseleler i<;in ettik. Nihayet ahde miistenid hak zafer 
~:selede kendilerini alakadar farzeden 0 zaman orad a mandater devlet olan 1n- bulunca bun dan Turk - F ranSIZ dostlu -
h tger taraflar da vaziyeti tJpkt bizim gibi giltere ile de konu~up ~eki~iyorduk. <;ok gunun ~ok kazanacagm1 da dii§iinerek 

1_ep ?oyle gi:iriiyorhu m1? Onlar da Ha- ~etin miinaka~alardan sonra anla~hk ve aynca ve sonsuz rnemnuniyetler duyduk. 
<~y tstiklalinin orada b;jtun diinyaya- i:ir- meseleler bitti. ,Simdi lrakla karde§iz, fn- Bizce Franstz- Turk dostlugu Hatay da· 
~ek olacak bir saadet yuvas1 kurmasm• giltere ile ise hakikaten s~tmimi surette ve vasi imtihanmdan muvaffakiyetle ve hat
t k~~le ve §evkle tema§a etmege ve bu is- biiyiik millet! ere yak1~1r centilmenlikle ta daha buyiik inki§aflara mazhariyet im
h kale aid idari safhalarm bu suretle ta- dostuz. Suriye Hatay ffi!"selesinin hallin- kanlarim beraberine alarak <;Ikml§h. A -
cl a kukuna piiruzsi.iz bir samimiyetle yar- deki hakh emrivakii takdir ettigi giin §i- caba F ransada da telakki boyle degil 

1111 eylemege haZ!r bulunuyorlar rn1? malden kendisini deragu~ edecek en emin miydi ve hala boyle degil mi? Milletler 
llJ.l--Iaikt diin ve evvelki giin karde§leri- bir dostlugu kollanm a~m1~ kendisini bek- Cemiyetinin rnutantan karanndan sonra 
k lz olan ve .varm oburg;in gene kap1bi,_. liyor bulacakt1r. Suriye bu vaziyetin k1y- Hatay istiklalinin puruzsi.iz tahakkukuna 
1 °lll§u karde§lerimiz olmaga namzed bu- metini takdir etmemezlik edernez, ve ede- hala Fransadan rnii§kulat gelebilecegine 
~llkanw Suriye Hatayda milli ve nki Turk memelidir. Bizirn halis temennimiz bu - bizim akhmtz errnez. 
t 

0 
.lugu esasma dayanan mi.istakil bir ida· dur. YUNUS N ADI 

ey, ho§ gormekte hala gu~luk !rekiyor F ransaya gelince hu Hatay davas1 {Arkas' sa. 3 sutun 3 del 

Konya Cliin liir 

felaket atlatt1 

Seller ,ehre hiicum etti, 
fakat tehlike biiyiik bir 
zarar vermeden ge~irildi 

Konya 28 (Hususi) - Iki giindenberi 
yagan yagmurlardan cMeram:o deresile 
K~i deresinin s-ulan, §imdiye kadar go
riilmemi§ derecede kabararak, gece sa
at 1 de ta!jffiaga ba§lamu~hr. $u dakika
da, blitiin Konya su baskmma ugraml§ 
bulunuyor. $iddetle akan sular, istas -
yon civarmdaki Havzan dagmda iki 
kola aynlarak, §ehre hiicum etmi§tir 
Suyun ylitliyii§ kollarmdan biri, §imal 
istikametinde ilerliyerek, istasyon, As
keri orta okul, Zindan kalesi, Musalla, 
Tarlaba§l taraflarma, digeri de istasyo
nun cenub cihetinden §ehrin ~arkma 
yiiriimii~tiir. Talimhane, Soylemezin 
konagt, Muhacir pazan ve Larende cad
desi sular altmdad1r. 

fArkaS! Sa. 3 siltun 5 tel 
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Nahas Pa,aya diin 

suikasd yapdd1 

Ba,vekile bir,ey olmad1, 
su~lu tevkif edildi 

Kahire 28 (A.A.) -Reuter muha
biri bildiriyor: 
Ak~am saat 20,30 da Ba~vekil Nahas 

Pa~aya bir suikasd yapilmt§hr. Suikasd 
faili olan bir M1S1rh tevkif olunmu§tur. 
Nahas Pa~aya bir~ey olmamt~hr. 
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Dogu valileri 

kongresi bitti 

Umumi Miifetti~ bugiin 
tenkidlerini bildirecek 
Trabzon 28 (Hususi muhabirimiz 

den) - Do~u valileri kongresi, bugii.n 
nihayetlenmi§tir. Diin, Kars Valisi Akif. 
vilayetine aid i§ler iizerinde izahat ver
mi§, bu izahah dort saat siirmii§tiir. Bu
giin de Rize, Giimii§ane ve Trabzon va
lileri dinlenmi~tir. 

ToplantlYI mliteakib Parti binasmda 
bir ~ay verilmi§tir. 

Miifetti§l Umumi Tahsin Uzer yarm 
tenkidlerini yapacakhr, 

Londrada dugan ihtilaf 
Hariciye Naz1r1 Ed~n 

istifas1n1 m1 verdi? 
ingiliz gazetelerine gore, Almanyan1n miistem· 
leke taleblerini tehire mukabil orta Avrupada 

serbest btraktlmast bu istifaya seb~b olmu~ 
Londra 28 (A.A.) - Reynolds 

News gazetesinin yazdtg;na gore on sekiz 
aydanberi Ledi Astor'un malikanesi olan 
Cliveden, 1ngiliz - Alman dostlugu le -
hinde kuvvetli bir hareketin rnerkezidir. 
Lord ve Ledi Astor, Times gazetesinin 
ba§muharriri Dawson, Halifax ve Lon -
dondery, eylul ve ilkte~rin aylannda 
Goering'in yardtmile Halifax'm seya -
hatinin projesini hamlami§lardtr. 

Manchester Guardian gazetesinin bil
dirdigi plana uygun bir plan hamlanmi§
hr. Bu plana gore Almanyanm mustem· 
!eke talebelerinin tehirine mukabil Reich 
orta Avrupada serbest birakilacakhr. 
Keyfiyetten haberdar edilen Eden bu 

[Arkast Sa. 7 sutun 3 tel M. Eden 
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ingilterenin Cine yard1m1 
lngiliz gemilerinin geri 
~ekilniesi taleb edildi 

Binlerce ~in kaytgtnt himaye ettigi santlan bu 
gemiler ~ekilm~zse, bombardunan ba,hyacakm•~ 

Harb cepbesinden cenuba dogru hicret eden <;in ha~Jn 

$anghay 28 (A.A.) - Chinkiang'da smda demirlemi§lerdir. 
bulunan alb Ingiliz vapurunun geri a- Erzak ve miihimmat tafiniyormu' 
lmmas1 i<;in Japonlar tarafmdan Ingiliz . Tokio 28 (A.A.) _ Japon gazeteleri, 
makamlan nezdinde §iddetli te§ebblis - Ingiliz vapurlannm yanlannda bulun· 
Jerde bulunulmu§tur. makta olan <;in mavnalarmm <;in klta-

Japon ke§if tayyarelerinin raporla - atile <;in mlihimmat ve zehair naklet • 
rma nazaran, bu vapurlar mevcudiyet - mekte olduklanru soylemektedirler. A· 
lerile binlerce <;in kay1gm1 muhafaza sahi Shimbun, Japon askeri makamatl-
etmek istiyorlarml§ gibi bunlarm ara- r Arkast sa. 3 sutun 4 tel 
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Diinkii futbol maclar1 ... 

F enerbah~e Yunanhlara 
3- 2 magliib oldu 

Lik ma~lartnda Fener Siileymaniyeyi 4 • 1, 
Galatasaray i. Sporu 4 • 1, Vefa Topkap1y1 4 - 1, 
Giine' Beykozu 3 • 0, Be,ikta~ Eyiibii 11 • 2 yendi 

-] 

Fenerbah~e • Enosis kar~J.la~masmdan bir gorunu~ 

(Yaz1s1 6 net sahifemizde) 
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Edirnenin Y anikki§lasi 
Hapishane degil, ~alu;kan ve diiriist 
vatanda~lar yeti~tiren bir miiessese oldu 
150 mahkum, ka~mag1 akdlar1na bile getirmeden 

tarlalarda ~ift~ilik yaptyorlar ve askeri 
disiplin i~inde ya~Iyorlar 

Hapishane kismmm arkadan gorunu~u 
Edirne (Hususi) - Burada li~ sene s1raya, biraz sonra da aldiklan kuman

evvel yamk k1~lamn 200 bin liradan da lizerine yemek salonundaki u:zun 
fazla para sarfile tamir edilerek rna - masanm etrafma dizildiler. Otur, emri 
dern blr ceza evi haline konuldugu rna- lizerine oturuldu ve bunu cyemege ba§-
lfundur. l!yabilirsiniz!, emri takib etti. 

2500 • 3000 ki§i alabilecek blr biiylik- Yemek giirlilttisiizce ve herkes yam-
liikte alan bu modern ceza evindeki ha- na ve kar~1sma isabet eden arkada~ile 
yat, goriilecek §eydir. $imdiki halde bu- yava~ sesle konu§mak suretile yanm 
rada muhtelif yerlerden getirilen 150 saat siirdii. Servis, mahkfunlar tarafm
mahkfun ziraat yapmak suretile ceza dan goriiHiyordu. Bunlar bu vazifeyi 
miiddetlerini doldurmaktadJrlar ve ko- nobetle ifa etmektedirler .. 
ca hapisanede Avrupamn hi~blr yerin- Yemek bitince ne olacak? diye mt>rak 
ae goriilmiyen biiyiik bir lntizam ve di- ediyordum. Saat yedi bu~uga gelmi~ti. 
slplin gozii c;ekmektedlr. Birde bakhm, mahkumlar arasmda mu-

Uyku, kahvaltt, yemek, ders, c;ah~ - sild dersi alanlarm ellerinde mandolin 
rna, lstirahat ve e~lence saatlerlni tes - ve gitarlar goriindii ve bunlar muhtelif 
bit eden dahili nizamnameyi kendi ken- havalar c;alma.ga ba$ladJlar. . • 
dilerine ve noktast noktasma tatbik e- Arada caiman baz1 parc;alar ve mill! 
den bu mahkftmlann yalntz bir gardi - mar~lar d·a hep bir agtzdan giizel bir 
yanm refakatile hapisane dl§Inda ken - koro ahengile soyleniyordu. 
ailerine ayr1lan arazide serbest~e ~a- Biraz sonra milli menk1beler, masal-

~ h§hklarmt gorenler, bunlarm cezah a- Jar fasll baslad1. DUz~n ve oldukc;a pti
damlar olduklarm1 ak1llarmdan bile ge- riizsiiz bir dille soylenen bu masallar 
c;irmezler. Hakikat ~dur: $erefinl ve alaka ve hararetle dinlendi. Sonradan 
talihini bilen bu adamlar, gordiikleri 1- ogrendigime gore, bu saatlerde mah • 
timad ve ~efkatten biiyiik blr ahlak kCtmlar, ba~larmdan ge~ert en merakh 
dersi almakta ve kat'iyyen kac;mak te - hadiseleri arkadaslarma anlatmakta ve 
§ebbiislinde bulunmamaktadular. Ni - en heyecanh hadiseyi anlatana ufak te
tekim bu geni~ serbestiye ragmen bu - fek hediyeler verilmek suretile arala • 
giine kadar boyle bir hareket vaki ol - rmda bir nevi konu~ma miisabakas1 da 
mam1~br. tertib etmektedirler. 

Mahkftmlarm karyolalan, miitalea $imdi hepsi okur yazar alan bu genc-
salonlan, musiki ve temsil kollar1 var- ler, gencliklerinin, gorgiisiizliiklerinin 
d1r. Bunlar mesal haricinde kendi ara- kurbam olduklar1 bir su!run ceza miid
larmda cok nezih ve eglenceli saatlerya- detlerini doldururlarken bu modern 
§amakta~hrlar. Hapisane, ~ehir haricin- terbiye miiessesesinde be~eriyete ah -
de ye~il tabiatin ortasmda ku~ulmu~ lakh, faziletli ve faydah insanlar olarak 
muazzam bir binadtr. !mralhdek1 mo • yeti§tlrilmektedir. .. 
derl\ hapisaneden sonra burada da tat- Heniiz c;iftlik sahasmda ta blkat go • 
biktna ba~lanan bu yen! ve mode~~ .~- ren mahkftmlanmtz i~in ~ek yakt~.da 
suliin memleketimizde bu kadar bu!uk di~er san'at ~ubelerinin naves~. de du -
bir muvaffakiyetle basar!lmasmdak1. A- §iiniilmekte ve ogrendigime gore, bu.· 
millerden birini de halkimlZin, kend1le- nun i~in Adliye Vekaleti tarafmdan b1r 
rine k1ymet verenlere, sevgi, saygt ve taklm hazuhklar yap1lmaktad1r. Nite • 
itimad gosterenlere kar~l mill! bir vas- kim pek yakmda !sparta hapisanesinde 
ftmiz olan sadakat ve b&ghli~mda ara- staj goren bazt mahkCtmlar buraya halt 
mak Iaz1md1r. tezgahlarile birlikte getirilerek yerle§-

Uzun miiddet Avrupanm en modem tlrilecek, bunu 18 ya§ma kadar alan ce
hapisanelerindeki mahk\lmlar arasmda zah ~ocuklara ayrtlan c;ocuk tslahhane
biiviyetini belli etmeden t1pkt blr mah· sinin kurulu§U takib edecek ve aynca 
kftm gibi ya§aJip tetkikatta bulunan vilayet c;iftligile hapisane yakmmda 
de~erli hukukc;ulartmtzdan Hapisane • Derdli Mustafa ~iftligi Vekalet tarafm
ler Umum mtidlir muavini Mutahharm dan satm altnarak hapisanenin ziraat 

ld.,...i b eni u klsm1 da geni~IetilmiQ olacakhr. tatbikma memur edi 15 u Y - ~ ¥ 

sulti Yamk ki~la hapisaneslni zlyare - Yukanda sayd1klanm biitUn forma -
timde gormii§tUm. liteleri bltirilmi§ ve tatbiklna g~c;ilm7k 

Vakit, ak§am yeme~ne yakmdt ve Uzere ha:mhklar! yap!lm1~ I§lerd1r. 
11 iftllkteki vazlfelerl ba§mdan Bunlara d1ger san at §Ubelermln de ek~ 

cez~ ~~r ~.. bulunuyorlardi. Biraz son- lendigi giin Edirne Yamk k1~la ceza ev1 
yen onmu~. ldt ve biitiin mahkum- memleketimizln tam te§kilath en mo
ra yemedkkziikh ~a. d hapi'sanenin bii • dern bir hapisanesi olacakhr. 
lar bir a a 1~m e 1 (;uz 
yiik koridorunda bir asker lntizamile KADR 0 

odtm buhran1 ihtimaline 

Yozgad (Hususi) - Orman kanununun tam manasile t~~bik edilmeme~ 
sinden bazt yerlerde ba!,? gosteren odun ve komUr buhramm onceden kar§I 
lamak Uzere tedbir alan vilayetimiz her koyliiye miisaid y~r~erde. makt~la~ 
gostenni~ ve kesilen odunlarm ~ehirle kasabalara getirilmelenm temm etmi~hr. 
K1 1 oldukc;a ~iddetli ge~en Yozgadda ocl.un 30 ile 50 para arasmda sablmak: 
ta&r Gonderdigim resim Odunpazan olarak tahsis edilen bir yerde harareth 
b . ·1 · · .. termektedir 

er1 1 os · ............. . 1r a I§ v ~ g •......••...••.•..••...•..•.••...•••••••..•.••.••••••......•..•••.••••.•.•.•••• ..... K~y ... ~~ktebinde verilen giizel bir miisamere 

Orhangazi (Hususi) _ Atatiirk maarifinin tnektebleri koylere kadar 
yaytldlktan sonra buralardaki umumi seviye i~s~~~ ra~.at.~Ik verecek derecede 
yiikselmektedir. Netekim kazam1za bagh A~agisoloz. koy~n~: kurulan me~ : 
teb yeni nesli tam bir inkJlab tipinde yeti~tirmektedtr. Koylu ~ocuklart ll.ehtr 
lerdeki karde~lerinden farkstz dU!iiinmekte,. giyi.~mekte ve eglenmekt~d,lrler ~ 
Gonderdij'i'im resim bu mektebde v.erilen btr musamerede ktz talebey1 ba§ 
muallimlerile birlikte gostermektedir. 

CUMHURiYET 

c eehir ve 
ingiltere Hazine 

gitti Miistesari 
' 

Tiirk · ingi)iz 
miinasehetleri, 

ticaret 
her iki 

tarafm lehine geni~liyor 
Ankarada birka~ giindenberi yap -

makta olduklan temaslan bitiren tn -
giltere Hazine Nezareti Miiste~an Wal
hey ve ihracat kredileri dairesi reisi 
Nikson, diin geceki ekspresle memleket
Ierine mi.iteveccihen !fehrimizden ay • 
nlmtslar ve istasyonda ingiliz kolonisi 
taraf1.ndan ugurlanmi~lardir. 
Miistefarrn Anharadaki femaslarz 

Ankara 28 (Telefonla) - lVIemleke • 
timizden aynlm1c; bulur>fln jmtiltere Ha· 
zine miiste~an Mister Waley'in Anka -
rada miihim temaslarda bulund11~unu 

vazm1~t•l<. Mister Waley bilhassa Tiir -
kiye ile incriltere arasmdaki ticaret mli· 
n~sehetlerir>de mevcud alan inki~af te
maviJliinii hir kat daha h1zlandumak 
ve bilhassa !ngiliz kleringinin her su -
retle tam blr intizam ve miikemmeli • 
vetlP i<leme<ini temin etmek hususun
da Tiirkofisle mutah1k kalm1~tlr. Go -
rii<meler suasmda !ngiltere - Tiirkiye 
ticaret mtinasebetlerinin her iki tara -
fm lt>hine o!arak ~enio!emesi ic;in hPr 
tiirlii imkanlar mevcud oldugu ve mii
nasebetlerin de bariz bir inki~af seyri 
takib ettigi bir kere daha tebariiz etti
rilmistir. 

SEHIR ISL~f:RI 

Kii~iik mezarhklar tamir 
ettiriliyor 

!stan bul Evkaf idaresi Ba§miidiirlii -
.~ ii, camilerin onlerindeki evkaf meza~
hklanm tamir ettirerek muntazam b1r 
§ekle sokmaktadtr. 

Bu kii!riik mezarhklar tamir ediler£::k 
c;am ve selvi agaclarile siislenecektir. 
Evkaf idaresi ilk olarak Gar§tkap1dak1 
Atik Alipa§a camiinin oniindeki ufak 
mezarh~1 tamir ettirmistir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Yugoslav milli bayram1 
Yugoslav milli bayramt miinasebetile 

~ar§amba giinii saat onda, Galata ~ato
lik kilisesinde ve saat 11 de Taks1mde 
ortodoks kilisesinde hirer ayini ruhani 
icra edilecektir. ___ , ....... , .... _ 
Somada tiitiincii erin vaziyeti 

iyi degil 
Soma (Hususi) - Bu senenin tiitiin 

rekoltesinden bir krsm1 ilk piyasa a~ll· 
dJgi zaman sahlm1~ ve !nhisar idaresi
nin 500 balya kadar blr part! miibayaa
smdan sonra durmu~tur. Mevsimin ku
rak gitmesinden tiitiin az ve ge~en yil· 
lara nisbetle daha nefis olmasma rag • 
men piyasanm durmas1 tUtiintinli sata
mlyanlan haklt bir endi§eye dii§iirmii§
tiir. Bu endi~e bilhassa ziirram kredi 
kooperatifine borclu vaziyette kalma -
smdan dogmaktad1r. 

Sattlmi§ tUtiinler de heniiz teslim e
dilmemi§tir. Bunlarm tutarlan i~ln all
nan avanslar ancak mUstacel borclara 
yatmlmi§hr. Bu vaziyette ziirram pa • 
ras1z ve dolaJisile ne§'esiz blr bayram 
ge~irmesi ~ok muhtemeldir. _..__ 
Bursada kasablar iki ktsma 

ayrtld1 
Bursa (Husus1) - Belediye Enciime

nimiz yeni bir karar vererek Bursada
ki kasablan ikiye aytrnu~ttr. Bu kara
ra gore, kasablanmtzdan bir k1sm1 yal
mz koyun ve s1g1r eti, diger k1sm1 man
da ve ke~i eti satacakbr. 

_..... .. ._.. 
Karamanm jeolojik haritasi 

Karaman (Hususi) - Karaman mu
hitinde su, arteziyen ve sair hususlar 
ic;in §irndiye kaaar yap!lmt~ alan son • 
dajlara istinad edilmek §artile ovamn 
mUkemmel bir jeolojik haritas1 vlicude 
getirilmi§tir. ---·-·-- Y eni§eh 'rde 10 s1mfh bir 

mekteb yapthyor 
Bursa (Hususi) - Yenisehirde on st

nlfh bir mekteb yap1lm1ya ba§lanm1~ · 
tJr. Bu mekteb, ayni zamanda civardald 
mektebsiz koylerden gelecek talebeyi 
de okutacagmdan binanm bir klsmt ley
li talebe i~in kullamlacakhr. -·-Karadenizli genclerin tam§-

ma toplanbsi 
Karadeniz Talebe birligi genclerl , 

diin ak§am saat 17 de !stanbul Halkevi 
salonunda bir tam§ma toplantlSl yap • 
mtslardir. 

Toplanhda birligin nizam~a_:nesi o -
kunmU§ ve iizerinde ba~1 !ad1lat yap!~.
mt§br. Birc;ok Karademzh gencler, soz 
alarak birligin gayesini anlatmi§lardir. 
Toplantt nihayetinde bir~ik ~arafmdan 
Karadenizli gencler §erefme btr ~ay ve
rilmi$tir. 

Ramazan 25 ·· Pazartesl 

1
-~ ~ ()~ .::= Ak'a"' 

S. D. S. D. S. D. 

II 
Ezani 7 26 9 46 12 
Zev~ ~2 14 29 16 42 

Y•tl• lmukll 
S. D. S. D. 11 

1 37 12 36 
18 19 s 19 

Memleket Haberleri 
Soruyoruz I 

Mekteblerde teshin ... 
KI§ geldigini soylemege hacet 

yok. Herkes bunu hissettigi ~iddetii 
soguklarla anhyor ve bu halin .. ta. 
bii neticesi olarak her ev ve mues
sesede sobalar hanl hanl yamyor .. 

Gelelim mekteblere ve bilhassa 
resmi mekteblere: Buralarda her 
s1mfta saba yanm1yor. Ya odun 
yak veya saba adedi kafi degil. Ve
inerin §ikayeti Uzerine Maarife ba~
vuran mekteb miidiirleri ~u cevab
la kaqilasiyorlar: cKendi mmta -
kamzda saba tedarik edin!. Fakat .. 
• Tabii bunun da bir fakati var! -
Tahsisat hak getire! 

Ve i§ler boyle iken - yani mek
teblere devam eden bir kistm tale
be sogukta titrer ve hastalamrken -
Maarif miidiriyeti erkam da sica
elk kaloriferli odalarda yan gelip 
oturuyorlar!.. 

Bu miinasebetle hatirladi~Imi7 
bir f1kray1 burada nakletmegi mii· 
nasib gori.iyoruz: 

Devri istibdadda Maarif N eza
retine bir pas a ,getirilmis .... sulta
nisine bir dahiliye miidiiri.i tayin 
ederken: cDikkat et, efendi. demi~ . 
talebe yaz ortasmda dahi ii~iiyehi
lir. Sen ku~ ba§laJinca, termometrr 
eger si£1rdan a§agi dPoilse kat'iy
yen saba yakhrma! .. Soguklar bas
IDI§, termometre s1ftrdan a~a~I be~ 
hatta on dereceye kadar dii~mii~. 
Talebe §ikayet ededursun: saba • 
lara bir ~1rp1 dahi atJlmami~. 

Nihayet ~ocuklardan bir grup 
huzura t;Ikarak §ikayetlerini arzet
mek istemi~ler. Miiteaddid saba
Jar yanan, hamam kadar s1cak oda
smda blr koltuga gomiilii bulunan 
miidiir, kendilerine termometreyi 
gostermi§: 

c- Bire insafs1zlar, demi§, beni 
azil mi ettirmek istiyorsunuz? Na
zlr pasa bana termometre s1f1rdan 
a§ag1 dti~meyince saba yaktirm1 -
yacaksm:o diye siki stl<-tva tenbih 
ettiler. Siz de bakm. t§te termo 
metre. Daha Sifira ,~relmek i!rin se
kiz, on derece laZim!• 

$aka bertaraf, Maarif miidiirlii
gliniin bu l§le ehemmiyetle me~
gul olmast zamant gelrni§tir, hatta 
geMnek i.izeredir. 

Boyle ki§ basbgr bir mada 
paz1 ~l!llfla:rq.a soba dah~ bul~nrnJ· 
maSI savanl teessii! bir hal degil 
midir? diye, 

, Soruyoruz ! .. ~ 

Alt1n talebi fazla ! 

Darbhane, Cumhuriyet 
altJni basmay1 dii,iiniiyor 

Altm fiatlarmm son p;iinlerdeki gayri
tabii yiikseli§i, Darbhane idaresinin bil -
hassa nazan dikkatini celbetmi~ir. • 

Piyasada Osmanh ah1m mevcudu git
gide tiikenmektedir. BuM mukabil taleb, 
pek fazladtr. Bu. tal~bi ~ar§!lamak iiz~re 
Darbhane idares1, btr nuktar Cumhun • 
yet altm1 basmag1 dii§iinmektedir. 

Darbhane miidiirii F uad, bir muhar
ririmize bu mesele ile me§gul oldugunu; 
§imdilik verilmi~ kat'! bir karar alma • 
makla beraber altm fiatldTlna tesir ede· 
cek baz1 tedbirler almmak iizere bulun
dugunu soylemi~tir. 

Giimiif para baarmr 

Darbhanede giimii~ para bas!lmasma 
fasilasiz surette devam edilmektedir. 
Darbiyata, oniimiizdeki may1s ay1 niha • 
yetine kadar devam edi!ecektir. T ek lira 
ve ufakhk olarak bastlarak paralar, (20) 
mil yon lirahkt1r. Bunlann (I 0) mil yon 
Iirahgt tek lira, geri kalam ufakhkbr. 

Ufakhk ihtiyacm1 kar§IIamak iizere, 
Darbhane idaresi, bugi.inlerde; miihim 
miktarda nikel on ve be~ kuru§luk para 
darbederek oivasava dCikecektir. 

MOTEFERRIK 

Prens Seyfeddinin cenazesi 
Merhum Prens Seyfeddinin cenaze -

sinin, MlSlr Kral ailesinin gosterdigi lii
zum ve arzu iizerine Kahireye naklo -
lunacagJ malumdur. Merhumun vefa -
tmdanberi teessiirle hastalanmi§ bulu
nan refikas1 Prenses dahi, rahatsJzhgi
na ragmen nakil merasimini takibe ka· 
rar vermi§tir. Kendisine, diger aile er
kanile beraber, biiyiik biraderleri Se • 
mih Miimtaz refakat edecektir. 

._. .... ~ 
Kadma saldirdi 

Bursa (Hususi) - Demirci koyUnden 
Abdi oglu Abdullah, Kaztkh koyiinden 
Ali k1z1 Fatmamn koyden getirdigi iic; 
tavukla bir tilki derisini satmak i~in 
Fatmaya yardtm edecegini soyliyerek 
onu kand1rd1ktan sonra beraberce Sed
ba~mdaki !rgand1 kopriisiinden gec;er -
lerken Abdullah ansiZm kadmm iizeri · 
ne ahlarak bogazma sanlmi!i ve Fat • 
mayt yere yahrarak cebinde bulunan 
ii~ lirasmt alarak savu§mu~tur. Polis. 
§ehlr i~inde kadm bogazhyan bu koylU
yii yakahyarak Adliyeye vermi§tir, 

Defterdarbkta yeni 

bir teskilat 
' 

Muamele ve istihlak 
vergileri i~ile bir biiro 

me~gul olacak 
!stanbul Defterdarbg, yeni bir te§kilat 

viicude getirmi~tir . Bu tc~kiliit Defterdar
hgm islerini daha ziyadP kolayla§tlracak 
ve bilhassa sanayicilerden tahsil edilen 
muamele ve isti~liik vergi•inin daha mun
tazam bir surette tahsil 1r,; tern in edecek
tir. Bu te§kilat aynca rn'lhtelif Maliye 
~ubelerinin ayni mevzular iizerinde ayn 
ayn muamele yapmalar.n:n da online ge
~ecektir. 

Evvelce lstanbul DefterdarhgJ iki ih
bsas ~ubesint" aynlmak:3 yd1. Bunlardan 
biri lrad ve Servet m~d>jrliigii ki, ka -
zane, muvazene, buhran. strvet vergile -
rini tahsil ediyordu. Diil;eri de muamele 
ve istihlak vergilerini tah~ille miikellef o
lan Muamele ve lstihlak mijJiirliigii idi. 
Merkezde ayrt avn ifavi va?ife eden bu 
§Ubeler Maliye Tahsil ~tJbelerinde ayni 
bina altmda '(ah~maktayd ; lar. 

~imdi Defterdarl•k, bu ~ubelerdeki 
muamele ve i•tihlak i~ler;ni Sirkecide Y e
nipostane arkasmda kirahyacagJ bir bi -
nada tophyarak ve bu mevzu iizerinde 
~ah~an biitiin memurlan rla toplu bir hal
de burada bulunduracaktn. Yalmz bu 
memurlar Muamele ve t~tihlak miidiirii
niin ba§kanhO:•nda dokuz iht1sas ktsmma 
aynlacakhr. Bu te§kilattc.n maksad, mu
amelede vahdet teminic;li~. Yeni te§kilatla 
biitiin sanayiciler beyannamelerini bu 
merkeze getirip vereceklerdir. Bu suretle 
baz1 miiesseseler ic;in miiracaat edilecek 
mahal uzak gelecekse dl' miiracaat ayda 
bir olduguna gore, i~ hayahm sekteye ug
ratacak mahiyette olmiy:tc.aktn. 

ADLIYEDE 

Oruc ba§tna vurmu§! 
Hanife isminde bir k1z, Taksimde, tz. 

zetin kazinosuna girmek istemi~, ya~t -
nm kiic;iik oldugunu goren kazinocu 
Niyazinin: 

c- Polisln emri var. Sen buraya gi
remezsin! • demesi iizerlne de, hiddet -
lenerek, !lriyaziyi bir giizelce dovmii!i -
tiif. 

Hanife, yakalanarak ciirmii rne§hud 
mahkemesine verilmi:§tlr. Dun yap1lan 
duru~masmda suc;lu Hanife, kendini 
miidafaa ederek: 

«- Efendim, o giin ben oruclu idim. 
Zahir, oruc ba~tma vurdu, ne yaphg1mt 
bilmiyorum• dedi. 

$ahidler ise, Niyaziye dayak athgm1 
teyid ediyorlardt. 

DordUnci.i ceza hakiml, suc;u sabit go
rerek Hanifeyi bir ay, be$ giin hapse ve 
35 lira para cezasma mahkum etti. Fa • 
kat sab1kas1 olmadiJPnt da gozoniinde 
tutarak cezasmt tecil etti. 

Tehdidci mahkum oldu 
Ah1rkap1da fabrika i~leten Setrak i.;:

minde birinln tehdid suretile bin lira
srm almak lsterken tertib edilen ciirmii 
me~hudla, su~ iizerinde :vakalanan Kar
nikin muhakemesi diin dordiincii asliye 
cezada neticelenmi~ ve Karnilc, alt1 ay 
hapse mahkftm olmu~tur. 

Bir ftr~a yiiziinden ..• 
Kiic;iikpazarda Mekteb sokagmda o

turan Faruk, ev sahibi Eminenin fm;;a
smt s1k s1k ahp kullamrm1~. Gec;ende. 
Emine kirac1sma: 

c- Ftr~a sende mi?• diye sormu~ . 

Faruk da k1zarak a~ftr bir kiifiirle ken
disine cevab vermi§tir. 

Farugun diin dordiincii ceza mahke
mesinde duru~mas1 yamlm1~ ve suc:;u :;a
bit goriilerek . iki giin hapsine ve ken -
disinden 21 lira 60 kuru~ oara cezas1 a
lmmasma karar veri!mi~tir. 

--.. .•. -. 
Adapazarda agac kat'iyab 

Adapazar1 (Hususi) - Ormanlardan 
agac kesme mevsimi geldiginden koy 
yollan iizerindeki bozuk kopriilerin ta
mirine ve in§asma ba§lanmak tizere ol
dugundan Orman idaresi bu i§e har -
canmak i~in koy heyetlerine parastz ke
reste verecektir. Bu kereste tedarik e
dilir edilmez koprtilerin yap1lmasma 
ba§Ianacakhr. 

Gene ceviz agaclannm kesildigini ha
ber alan alakadarlar derhal faaliyete 
gec;erek koylerde yaphklan bir tefti§te 
8 gene ceviz ki.itiigi.i musadere etmi~ler
dir. Bu sakim adet nazan dikkate alan 
Kaymakam ihsan Ktltc;, gene ceviz1eri 
kesenler hakkmda takibatta bulunul -
mas1 i~ln alakadarlara emir vermi§ bu
lunmaktadir. 

-·-·~ Az daha boguluyordu 
Be§iktalita Koyi~lnde oturan 17 ya~

Iarmda Mehmed oglu Kemal, Hayred -
din iskelesi uzerinde dola§Irken muva
zenesini kaybederek denize dii~mi.i~se de 
yeti~ilerek kurtanlrnt§hr. Epeyce tuzlu 
su yutan Kemal, tedavi edilmek lizere 
hastaneye kaldl.l'llnu§hr. 
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Arab alemi ve ingiltere 
a ngilterenin, Almanya ve l.tal~a • il: 0 anla§abilmek i<;in gosterdig1 ctddt te 

§ebbiislerin ba~hca ~aikt lngiliz 1m " 
paratorlugu arazisinin v~ yollarmm em " 
niyet altmda bulunmas1, halihamda, .bu 
devletin politikasma esas gaye added1l " 
mekte olmasJdlr. 

lngilizlerin ana meml<'keti Atlas 0~ • 
yanusunda ise de, lngili.: 1mparatorlug.~; 
nun stklet merkezi ve bi.iyii~ ksmt Biiy~i' 
Okyanus ve civarmdadtr. ln~iliz domill" 
yonlarmdan Avustralya ve Yeni Zelan: 
da bu Okyanusun birer biiyiik adas1 ol 
duklan gibi bunun dalg.:~lan, Kanada 'nin 
garb sahillerini ve Hindtstanm §ark ka " 
piSim yalamaktadH. Bu~mn i<;in . l~gilter~ 
eski miittefiki J a pony a 1le de <;mm ha 
tm ve buradaki pek miihim olmtyan men• 
faatleri icin bow~mak ve diisman olmak 
i ~temez. Almanya ve fta1ya gibi ]apon:Y3 

ile de anla~maga taraftarcbr. 

ingiliz !mpantorlugu topraklan, fn " 
giltere ic;in, nekadar bymettars:\ da ana 
memleketle f!JY)aratorluk arasmdaki mu• 
vasala yollan da o kadJT miihimdir. l111• 
paratorlugun deniz yoll:m Siivey~ kana• 

lmdan, Klllldenizden ve Aden korfezi~· 
den ge~er. Hava ve kara yo!lan d~ Fl• 
Iistinden, lraktan ve Basra korfezmdell 
ge~er. 

~imdi bu yollar hep t~hlikededir. Se• 
bebi de ingilterenm. Fili~tini, kii<;iik ve 
fakir bir Arab hiikfimtti zengin ve ar " 
kas1 kuvvetli bir Y ahudi devleti ve dai111i 
ingiliz manda mmtakast olarak iic; par • 
~aya aymp buradaki mevkiini saglam ~ 
last1rmaga te~ebbiis etmi~ olmasJdir. ln ~ 
giitere deniz yollanmn ~ark cenahm1 ve 
hava yollarmm ba§taraflm da1mi emniyel 
altma almaga kalkt~makla biitiin yolla • 
r:nm emniyet ve atisini tchlikeye koymuf' 
tur. 

,Sayle ki Arabistanm cenubu ga.rbisin' 
deki miistakil Arab devleti Yemen lma!11" 
lrg1 ve bu yanmadanm Basra korfezinden 
KIZI!denize kadar ortasma ve §imaline ve 
biitiin Hicaza hakim bulunan Arab Sii • 

udiye devleti Filistinin taksimi aleyhinde 
ac;Iktan a<;Iga vaziyet almt§lardJr. lbniis' 
siiud itiyadmm hilafmda ramazam Mek• 

kede gec;innevip siyasi merkezi Erriyat• 
da kald1. Ciinkii, lngiltere devletile ba:' 
ladigi miizakerelerin neticesini bekliye 
rek her ihtimale kat§! hamhk yapmakta' 
dtr. 

,Simdiden Vahabi kuwetleri, Mave .' 
rayi Erdiin hududlarmda ve Filistintll 
devam1 Akabe oniinde toplamyor. Ye " 
men lmammm te§vikile Aden miistahke!ll 
mevkiinin gerisinde, lngiliz himayesinde" 
ki geni§ arazinin halklan da lngiliz ida' 
resine kat§! isyan etmi§lerdir. 

Biiyiik Arab lwngresi ~am civanndj 
Bludan' da ba§ladigl miizakereleri ikma 
ic;in Bagdadda toplanm1~hr. lngiliz do ~ 
nanmasmm cam alan Musul petrollariii1 

Akdenize akttan boru hatt1 muhtelif nok• 
tadan tahrib Pdilmi§tir. Filistindeki en bii" 

yiik !ngiliz hava karargahmt te§kil edell 
Lidda yaktlmJ§tlr. Maver2yi Erdiin Be• 
devileri her an hartkete hc~.ztr bulunuyor' 
lar. 

!ngiliz hava yollarmm mebdei, boyle 
tehdid edildigi bir zamacda, bu yolla1111 
ba§hca giizergah1 olan lraktaki vaziyet • 
ten de fngilizler pek enun bulunmuyor : 
lar. Son zamanlarda 1ngiltere, lraktakt 
hava yollanm denize daba yakm iki nok• 
tada toplad1. Bagdad dan 1 0 kilo metro 
mesafede bulunan Hinaidi hava merke• 
zini b1rakarak bu §ehirden 75 kilometrO 

garbda Dibban' da muan am bir merkeZ 
viicude getirdi. Merkezi Hinaidi' de bu " 
lunan 55 inci hava filv~unu buraya nak" 
lettigi gibi Musulda buh.man 30 uncu ha" 
va filosu da buraya yerle~mi§tir. Gene 

merkezi Hinaidi' de bult.r.an 70 fngilit: 
hava filosu da yakmda Dibban'a nakle" 
dilecektir. 

Y eni merkez c;ol i<;indf' ad eta bir kB~ 
ledir. Tel orgiilerle etraf1 c;evrilen bu ha' 
va merkezinin muhiti 12 kilometre tutu" 
yor. 0~ kilisesi, bir sine:nas1, iki yUt.1'e 
havuzu ve hesabs1z spor sahalan oldugu• 

r.a gore modern bir §ehirdir. lrakta miit" 
tefik s1fatile bulunan lngiliz askeri h~:a. 
filolan Dibban'da toplamrken fngtfi:a 

bahriye tayyareleri i<;in de Basra civa ~ 
rmda ve F1ratla Diclenm birle§tigi ~edy• 
bab mevkiinde ayn bir merkez viicu e 

· '] · · f '] .. olarak getm mishr. ng1 tere, mustesna 
lngiliz fmparatorlugunun en biiyiik hava 
merkezleri §imdi Iraktad., ve bu merk~~~ 
ler Filistin meselesinden dolay1 biiYU 
tehlike kar§ISlndadtr. 

Muharrem Fevzi TQGAY --------------' Cumhuriyet ~ 

Nilshast 5 kuru~tur. 

Abone ~araiti { Turkiye Baric 
'f icin ic;ib 

Senelik 
AltJ ayhk 
tl'~ ayhk 
Bir ayhk 

14110 Kr. 2700 ({t• 
750 • 1450 -
400 • 8110 -
150 a ~oktut 
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SON HABER LER 

F ranc9 k1t' alann1n yeni 
bir taaiTuzu bekleniyor 
Madridin 'imalindeki cephelerde ihtilal 
ktt' alartntn miihim hareketleri goriilmektedir 

1 
Ma~id 28 (A.A.) - Asilerin son giin- komisyonun fspanyaya gonderilmesine 

erdek1 nisbi faaliyetinden sonra yainn- mtiteallik olan ingiliz notasma verile • 
dab" "k b k b b" uyu mikyasta bir harekete t"!§e - ce ceva m metnini tasvib etmi~tir. 

us etmelerine int izar edilmektedir . Bombardtmanlar devam ediyor 
ln Payitahtm ~imalindeki cephelerde asi Madrid 28 (A.A.) _ Saat 12,30 da a-

taatmm miihim hareketleri goriil • 
lllektedir. silerin tayyareleri, birkac; dakik'i ~ehri 

As bombardtman etmi§lerdir. Asilerin tay-
ilerin tayyareleri, Madridin biitiin c h yareleri, diin ogleden sonra Ocana ka -

ep eleri iizerinde uc;mu§ ve payitah- sabasm1 bombard1man ederek on sekiz 
~n mahallelerine bombalar atmt~tlr. ki§inin oliimiine ve birr;ok ki§inin yara-

asarat miihim degildlr. lanmasma sebeb olmu§lardtr. 

Bir tek:zib Dun, Chinechon kasabasmm bombar-
1\iadrid 28 (A.A.) - Madrid askeri k dlmam neticesinde on be§ ki§inin oldii-

l 'U~andanhg,. namma soz sozlemege sa- gii bildirilmektedir. 
ahiyettar olan bir zat, asilerin Argu -

elles mahallesinde cumhuriyetc;ilerin 18 tayyarenin yaptrklart 
~atlal'l gerisinde kain niimune hastane- Madrid 28 (A.A.) - General Miaja 
81.ni zaptetmi§ olduklanna dair olan §a- namma soz soylemege salahiyettar bir 
Ylalal'l t ekzib etmi§tir . zat, asilerin on sekiz tayyaresinin Mad-
lngiliz notasrna verilecek cevab ridin cenubu §arkisine yiizden fazla 
Barcelona 28 (A.A.) - Naz1rlar mec- bomba atmt§ olduklanm beyan etmi§ -

lisi, ecnebi goniilliilerin geri r;ekilme - tir. Olii ve yarahlarm miktart ve hasa
lerj hakla.nda anket yapacak olan bir ratm derecesi malfun degildir. 
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Romanyada iki 

parti ania,ti 

hangi Cocuklar 
filimleri gorecek? 

Fakat anla,ma her yerde Kanun teklifi, son ~eklini 
hayretle kar,tlandt almt, bulunuyor 

Bukre§ 28 (A.A.) - Demir Muhah. te§kilatmm devammdan ibaret olan 
elloner hareketinin §efi Comeliu Cod • 

teanu, diin beyanatta bulunarak, her iki 
l>arti programm1 tamamile muhafaza et-

~~k §artile yalmz sec;im ic;in nasyonal 
koylii partisi §efi Jules Maniu ile bir an-

la§rna yapml§ oldugunu bildinni§, Jules 
Maniu de gazetelere ayni tarzda beyanat 
Yapml§tlr. 

Siyast mehafil ve gazeteler, bu anla§· 
ln_a kar§Jsmda hayretlerini gizlememekte
dJr, <:::i.inki.i nasyonal koyli.i partisi demok-

r~t~k rnahiyetini ileri siirer ve an' anevl ha· 
~1c1 siyasetinin devrum li.izumunu bildirir-
en, Codreanu'niin partisi, miifrid sag ce

teyanlan temsil eylemektedir. 

lntihabat haztrlrklart 
Bi.ikre§ 27 (Hususi mu.babirimizden) • 

Biitiin Romanyada umuml intihabat ha· 
~Irltklan c;ok hararetli bir devreye gir • 
ri§tir. N amzedlik ilam ic;in tayin edi
d~n miiddet bir emimame ile teblig edil-

1, 

Biikre§ ve civari ic;in muhtelif partiler 
larafmdan konulan namzedler §imdiden 
•nla§JlmJ§tlr. Hiikumetc;ilerin namzed lis
~~i ba§mda liderleri Ba§vekil Tataresco, 
~1ftc;i partisi listesi ba§mda lider Lupo, 
~lier§ey vatan ic;in» nazariyesini takib 
eden Klime'nin milliyetc;ileri grupu ha§m· 
~a Bratiano, milli h:ristiyanlar partisinin 

l
lstesi ba§mda da Goga bulunmaktad1r • 
ar. 

Y eni c;iftc; i lideri Man yo ecnebi gaze
~ rnumessil!erini kabul ederek §U a§agt-
akj beyanatta bulunmu~tur: 

k «- Romanya Milletler Cemiyetine, 
b ol!ektif emniyet bagma ve itt if aklanna 
agh kalacaktJr. Bunlar F ransa, Kiic;i.ik 

~ntant ve Balkan devletlerile olan it~i: 
tklarJmJzdJr. Keza Lehistanla clan tth
aklrniza da sad1k kalacagm> demi~tir. 
.. Muhaliflerin istedikleri sejltrin en 

~uhimleri «Demir MuhafJZl::o.Tl> le§kila • 
~llln lagvl, orfi idare ile sans;iri:n kal -
ltJlmasJdJr. 

Bulgar KraiJ dondii 
13 Sofya 28 (A.A.) - Londr a, Paris ve 

13 elgrad seyahatlerinden donen Kral 
•~Oti s , bu sabah Sofyaya avdet etmi~t i r. 
<\.tal , istasyonda htikumet erkan ile bir 
~ok zevat tarafmdan kar~Jlanmt§br. 

Milletler Cemiyeti Umumi 
katibliginin bir miiracaati 

C: A~kara 28 (Telefonla) - Milletler 
d ~ll! Jyeti umumi katibli2i yeni sene ba~m-
a Cemiyeti'l mali ve iktJsadi tetkikler 

~ubesinde ac;Jlacak olan azahga bir Tiirk 

lllernur almacagmJ hiikumetimize bildir -
mi~tir. Hariciye Vekaleti, bu miiracaat

;Pn Maarif Vekaletini haberdar ederek a

b~acak azada aranan vas1flarla §a~tlan 
11dirmi§tir. 

llursa · Orhaneli yolunda bir 
kamyon devrildi 

It· Bursa (Hususi) - Orhaneli yolunda-
1 ~atak kopr iisiinden ger;mekte Cllan 
~aden Yiiklti bir kamyon, bir taraf1 yt
h tlan agac kopr iiden dii§mii§, bir ki§i 
t afif surette yaralanmt§tlr. Kazay1 mii· 
eak.ib koprii si.iratle tamir edilrni~tir. 

Ankara 28 (Telefonla) - Kuklareli 
meb'usu doktor Fuad Umay'm c;ocukla
nn umumi sinemalara ve tiyatrolara gir • 
melerinin yasak edilmesi hakkmdaki ka
nun teklifi, Maarif, Sthhat ve Dahiliye 
enciimenlerinden gec;mi§tir. T eklifin son 
ald1g1 §ekle gore, 16 ve daha kii~iik ya§ta 
bulunan c;ocuklarm umumi sinema filim -
lerine ve tiyatrolara kabul edilmeleri ya
saktJr. Ancak, c;ocuklar ahlaklanm kuv
vetlendirecek, bilgi ve gorgiilerini ve duy
gulartnt arttrmaga yanyacak filim ve pi
yesleri seyredebilirler. 

Layihanm ikinci maddesine gore, bu 
ya§taki c;ocuklar, giine§ batt1ktan sonra 
sinema ve tiyatrolara kabul 'olunmazlar. 
Dahiliye enciimeni bu maddeyi c;tkannt§
tJr. Enci.imen, Maarif Vekaletince c;ocuk
lara mahsus oldugu tesbit edilecek filim
lerden giimriik resmi ahnm1yacagt hak • 
kmdaki hi.ikmii de iic;iinci.i maddede tesbit 
etmi§tir. 

Filistinde tahrikat 

devam ediyor 

Y ahudi kolonileri 
taarruza ugradt 

Kudiis 28 (A.A.) - T ahrikat de -
vam etmektedir. Sadjera ve Kerkour' da
ki Y ahudi kolonileri tecavi.ize maruz kal
mJ§sa da, vak' a mahalline gel en askeri 
kuvvetler miihacimleri piiskiirtmii§tiir. 

Hayfa - Djenine yolunda tiifek ate§i 
teati edilmi§tir. 

Hayfada, gec;enlerde bir otobi.ise ta • 
arruz etmi§ olmakla miittehim be§ ki§i 
tevkif edilmi§tir. 

l rakta niimayi~ler 
Bagdad 28 (A.A.) - Filistinde Seyh 

Saadi'nin as1lmasJ dolay1sile bugiin Bag· 
dadda ve biitiin Irakta lngiltere aleyhtan 
tezahiirler yap1lmJ§tlr . 

Seferberlik miidiirliikle
rine yeni tayin edilenler 

Ankara 28 (Telefonla) - Kocaeli 
seferberlik miidiirliigiine miitekaid yiiz -
ba§l As1m, Bolu miidiirliigiine Hamid 
Kemal, S1vasa miitekaid yiizba§J Musta
fa T ahsin, Samsuna miitekaid tegmen 
$iikrii, Knklareline T rakya Umumi Mii
fetti§~ik istihbarat memuru Edib, Seyha
na bmba§Jhktan miistafa lsmail Hakki, 
Erzinc;:n seferberlik memurluguna Biga
dic; nah1ye miidiirii Hayreddin, Urfa 
memurluguna Urfa Ni.ifus miidiirii Ek -
rem, E-taztS..rr.emurluguna Hakkari Nii -
fus miidiiri.i Sabri tayin edilmi§lerdir. 

Giimriik ve lnhisarlar Veka~ 
letinin yeni kararlar1 

Ankara 28 (Telefonla) - Giimri.ik 
ve inhisarlar Vekaleti, i§lerin uzamama
smJ temin edici baz1 kararlar almJ§tlr. 
Buna gore, daireler, kendi §ubeleri ara -
smda ve V ekaletle olan muamelelerinde 
ag1zdan veya telefonla halli miimkiin 
olacak i§leri yaz1ya dokmiyeceklerdir. 
Kag1dlann geli§ ve gidi§lerinde li.izumsuz 
va1<:it Zlyamt onJemek ic;in e~rak defter}e
rine yazilmakta olan bir taktm §erhlerin 
en liizumlulanndan ibaret kalmas1 hak • 
kmda da ayn bir talimatname haztrlan -
maktadtr. 

CUMHURiYET 

Arnavudluk istikiOii 
25 inci yddoniimii 
diin tes'id edildi 

Toplanb, ba,konsolos~ 
bir nutkile a~Ildt 

Arnavudluk istiklalinin 25 inci yJldo
niimii miinasebetile, diin, ogleden sonra 
T uringpalasta bir suvare tertib edilmi§ -
tir. T oplantJda biiyiik bir davctli kiitlesi 
haz1r bulunmu§tur. Ba§konsolos mua vini 
.;lakir Hayrula bir nutukla Arnavudluk 
istiklalini tebariiz ettirmi~ ve czciimle de
mi§tir ki: 

«- Arnavudlar Balkan yanmadasma 
yerle§en en eski milletlerden bi!i olup ta
rihin uzak devirlerindenberi etraflarma, 
kum§ularma ve dostlanna daima yard1m 
etmi§, hic;bir zaman hayirhahl1klanm gos
termekten geri durmami§ bir m;llettir. Bu
na uzun tarihin her safhas1 §ahiddir. Bu
giin Arnavudluk, diger milletlerin yap -
tJklan gibi kendi vahdetini temin etmek, 
istiklalini korumak ve en modem terakki 
safhasma yiikselmek azminde bulunmak
tadJr.» 

Bundan sonra Oniversiteli bir gencle 
bir k1z talebe de ayni mevzu etrafmda 
nutuklar soylemi§lerdir. Mill'i ktyafetle 
oynanan mahalli oyun!ar, davetlilerin 
takdirlerile kar§Jianml§ ve t0plantl gee; 
vakte kadar samimi ve ne§eli bir hava 
i~inde devam etmi§tir. 

Hiikiimet merkezinde 
Tiran 28 (A.A.) - Arnavudluk A

jansJ bildiriyor: 
Kral ailesi erkanmm, el~ilerin, yiiksek 

devlet memurlarmm ve biiyiik bir halk 
kiitlesinin huzurunda, diin ortamekteb
ler talebesinin jimnastik §enlikleri yapll -
m1~, bunu miiteak1b, iki Arnavud tak1m1 
arasmda bir futbol ma~1 yapllml§hr. 

Saat 15 te Arnavudlugun her tarafm· 
d·m gelen he~etler, mahalli millt elbisele
rile Kral saraymm oniinden gec;mi§ler, 
Krah ve ailesini alkl§lamt§lardJr, 

Skanderbeg meydanmda da halk te
zahi.irleri yap1lmJ§ ve genclik te§ekki.illeri 
koro halinde milli §ark!lar terenniim et -
mi§lerdir. 

Gece hi.ikumet, askeri mahfilde biiyiik 
bir ziyafet venni§ ve ziyafeti bir kabul 
resmi takib eylemi§tir. 

$enlikler nihayetlendi 
Tiran 28 (A.A.) - Arnavudluk is

tiklalinin yirmi be§inci yJidoniimii §enlik
leri, bu ak§am Kral saraymda verilen bu
yiik bir halo ile nihayetlenmi§tir. 

Hatayhlartn sevincini 
kendi kalblerimizde 

hissediyoruz 
[B~akaleden devaml 

Bugi.in Hatayda ana yasanm mer'iyet 
mevkiine ginnesi Fransanm Suriye Yiik
sek Komiseri Kont de Martel'in huzurile 
kutlulanacaktl. Son dakikada bu i§ §UP
heye dii§mi.i§ bulunuyor. <;unki.i §enlikler 
ic;in yaptlan zafer taklarnnn yalmz Fran
stz ve Suriye bayraklarile siislenmesi ka
ranna kar§J H~ayt Tiirkleri ke~di iilke
Ierini Hatay bayragmm al rengme boya
yacaklanm soylemi§ler. En hafif tabirile 
anla§Ilan araya asayi§ ve inztbat miila • 
hazalan kan§ml§, tertiblerin tatbikmda 
tereddiid edilmi§. Bizce bu vaziyette ge
ne en hafif ifadesile idaresizlik vard1r. 

Evvela nic;in yalmz F rans1z ve Suriye 
bayraklan? Bir i.ilkenin istiklal ana ya -
sas1 boyle mi tes'id olunur? 

Sonra nic;in Hatay bayragmdan iir -
kiintii? Bu miistakil memleketin ta Frank
lin Bouillon tarafmdan bile kabul olu -
nan bir bayragt olm1yacak mt? Amma 
daha meclis kurulup Hatay bayragmm 
§ekli tayin olunmadt denilecek. Hatayh
lar Hataym bayragml halkm kabulile 
§imdiden tayin etmi§lerdir. Halkm meclisi 
bunun hilafma Inl 'nareket edecek zanno
lunuyor? Hatta meclis bu §ekilde tadilat 
bile yapacak olsa halkm bugiinkii bay • 
ragmm hakh bir sevinc alameti olarak 
yiikselmesinde hangi mahzur tasavvur o
lunabilirdi? 

Biz Tiirkiye Cumhuriyeti Ti.irkleri 
Milletler Cemiyetince de kabul edilen 
Hatay istiklalinin tatbikatma filen kan§
Q'Jaktan uzak bulunuyoruz. Bu i§ arhk 
bizzat Hatayhlarm kendi i§leridir. 

Y almz Hatayda halen muvakkat ida
reyi yiiriitmek mes'uliyeti i.izerinde olan 
F ransanm vazifesi c;ok dikkat istiyen bir 
ag1rhktA oldugunu goriiyor ve bunu Sen 
nehri sahillerinde de i§itilrcek vec;hile ac;1k 
ve yi.iksek soyluyoruz. Bunu soylerken 
ba§hca endi§emizin Hatay imtihanmdan 
muvaffak c;1ktigmt sa:~dlglmlz Tiitk -
F rans1z dostlugunun hal ve istikbali et
rafmda topland1gmt Orsay nhttm1 sakin
lerine bi.itiin samimiyetirr.izle bir daha te-
min ederiz. YUNUS NADI 

lhtilal §ifresi ele ge~irildi 
Pari~ 28 (A.A.) - Polis, Provenc 

sokagmda ele gec;irilen gizli evrakm okun
masma yanyan ~ifreyi ele gec;irmi§tir. Bu 
suretle «C.S.A.R» ihtilal te§kilatt men· 
sublanmn adedi ve hiiviyetleri tesbit o· 
lunmu§tur. 

Londra mul8kat1ndan evvel 
lngiliz gazetelerinin 

vaziyeti miitaleas1 
«Fransa, orta Avrupaya dair razt 

olacaktir. Miistemlekelerin iadesi de 
bir zorluk ~tkarmiyacakbr» 

!ngiltere Ba§vekili tarafmdan Alman Hitler, Lord Halifaks'la gorii§iirken 
devlet ~efi Hitlerin nezdine gonderilen Almanyanm gerek Avusturya, gerek 
Lord Halifaks'm Berlinde neler gorii§- «;ekoslovakya ile olan mtinasebatma 
tiigii hala gayet s1k1 ve gizli tutulmak- garbli btiytik devletlerin miidahalesine 
tadtr. ingiltere kabinesi haricinde bu Almanyanm kolay kolay raz1 olmtya • 
miilakat hakkmda malfunatt olan ancak cagm1 beyan etmi§tir. 
alti ki§i vard1r. Bunlar da ingiltere Hitlerin bu dedikleri Londradaki dip
Krah, Hariciye Nezaretinin daimi mus- lomatlarm filrrine gore, Avrupa hudud
te§art, ingiliz Imparatorlugu Umumi larmm degi§tirilmesi talebine muadil
Erkamharbiye reisi gibi devletin poli- dir. Boyle bir tasavvur ise ~ok dikkat 
tikasm1 yakmdan takib eden zevatbr. ve itina ile dii§iinmege deger. 
ingiltere; Hitlerle neler gorii§iildiigii Londraya gelecek Franstz devlet a
hakkmda mtittefiki Fransaya bile rna- damlan ile en ziyade bu nokta iizerin
lumat vermemi§tir. Ancak Fransa Ba§- de miibahase cereyan edecektir. 
vekili ile Hariciye Nazm, Londraya da- Ancak Londraya geldikleri vakit !n
vet edildikten sonra bir hulasa yaprla - giltere hiikumeti Lord Halifaks'm Hit
rak Parise gonderilmi§tir. lerle neler gorii~tiigiinii mufassalan 

Fransa Ba§vekilile Hariciye Nazm Franstz devlet adamlarma bildirecektir. 
Berlin miilakatmm akabinde Londraya !ngiliz Ba§vekili Avam Kamarasmdaki 
davet edilmelerinden hie; de memnun son beyanatmda Londra miilakahmn 
kalmamt§lardtr. <;iinkii, ingilterenin, ancak Hitlerle neler gorii§iildiigii ber -
Alman taleblerine ve bahusus orta Av- tafsil Franstz ~vlet adamlarma anla • 
rupaya aid tekliflerine Fransa hiikume- blmas1 noktasmdan faydah olacagmt 
tini de i~tirak ettirmek ic;in zorhyacag1 soylemi§ olmasma nazaran Londra g5-
Pariste malumdur. rii§melerinden miihim neticeler c;tkaca-

Fransa Hariciye Nazm, orta Avrupa- g1 beklenemez.,. 
ya seyahat edip burada Fransamn mev
kiini saglamla§brmaga c;ahliacagt bir 
strada Fransa htikumeti ingilterenin 
zoru iizerine Almanyaya orta Avrupada 
ve bahusus Fransamn miittefiki <;ekos
J.ovakyada ve istiklali Frans1z politika -
smm esas gayesi olan Avusturyada Al
manyaya azim mtisaadelerde bulunma
ga hie; de taraftar degildir. 

Lakin diger taraftan Fransa, !ngilte
renin politikasma aksi yol tutarak orta 
A vrupaya aid dileklerini uluorta red -
detmege de cesaret edemiyor. <;iinkii 
bu takdirde !ngiliz - Frans1z ittifakt bo
zularak Fransa biisbiitiin yalmz kala -
cakt1r. 

Hulasa, fngiltere, Fransayt la.sktvr?k 
baglami§ bulunuyor. Bu miinasebetle 
dunkii posta ile gelen Londra gazetele
rinin Berlin ve Londra miilakatlan 
hakkmda yazdtklan malfunat ve miita
lealan naklediyoruz: 

Daily Mailin diplomasi muharriri di
yor ki: 

cingiltere kablnesi son ic;timamda 
Hitlerle Lord Halifaks'm arasmda ya
pllan mtilakatm neticesi olarak !ngiliz 
politikasmm miistakbel mecras1 hak
kmda nihai bir karara gelmezden evvel 
diger gorii§melerin sonunu beklemege 
karar vermi§tir. 

Filvaki ingiltere hiikfuneti Avrupa 
ahvalinde umumi bir salah viicude ge
tirmegi otedenberi tasmim etmi§tir. La
kin Almanyanm eski miistemlekeleri -
nin kendisine raci oldugu hakkmm ta
nmmasmi taleb etmi§ olmast, kabinede 
uzun uzad1ya tetkiklere bais olmu~tur. 

Naztrlardan bazuan Almanyanm bu 
hakk1 derhal tamnmas1 ve diger dilek
lerin de hesaba almmasr icab eyledigi 
fikrinde bulunmu§lardlr. 

Kabine, §iimullii bir anla§ma yaptl • 
masr ve Amerika Cumhur Reisi Roose
velt gibi yalmz politika meselelerini 
degil, ayni zamanda iktlsadi i§leri de ih
tiva edecek bir cihan itilafl yaptlmast
na ziyadesile taraftardtr. 

Almanyanm Umumi Harbden mes'ul 
bulundugunu tasdik eden Versay mu
ahedesinin tadili giir; bir mesele degil -
dir. Lakin ingiliz naztrlart orta Avru -
padaki ahvalin inki§afmdan §U zaman
da btisblitiin alakaYJ. kesmege miitema
yil degildir. 

ingilterenin ~ine 
yard1mi 
<Ba~taraft 1 fncf !ahfteile> 

mn ingiliz gemilerinin muayyen bir 
miihlet zarfmda geri c;ekilmelerini dip
lomasi yolile taleb etmi~ oldugunu, bu 
mtihletin gec;mesi halinde bombardtma
nm ba§hyacagm1 yazmaktadtr. 

lngili:z imtiya:zlt mmtakasrnda 
~anghay 28 (A.A.) - <;in Hariciye 

Nezareti, Hankov'da eski ingiliz imti -
yazh mmtakasma yerle§mi§tir. Eger 
Hankov hiicuma ugrarsa bu nezaret de 
biirolanm <;ungking'e nakleyliyecektir 

«Elimden geleni yapacagtm, 
l akat ... » 

Nankin 28 (A.A.) - Nankin garnizo
nu kumandam General Tang-<;eng-<;i. 
a~ag,.daki beyanatta bulunmu§tur: 

c- Yabanctlarm emniyeti ic;in elim -
den geleni yapacagtml vadediyorum. 
Fakat, miimkiin oldugu takdirde, Nan
kin'i terketmelerini tavsiye eylerim. Zi.
ra, muharebeler neticesinde sinirli bir 
halde bulunan ve geri c;ekilmekte alan 
k1t'alarm baz1 kart§Ikliklar c;Ikarmast 
ihtimali daima mevcuddur.,. 

(;in sansiir biirosu teslim almdt 
Tokyo 28 (A.A.) - Japonlar, bugiin , 

9anghay'daki <;in matbuat sansiir bii -
rosunu teslirn almt§lard!r. 

Daily Mail cstra Fransaya geldh ser
levhast altmda yazd1~ ba~makalede 
diyor ki: 

cLord Halifaks'm Berlin seyahatin • 
den sonra Fransa Ba§vekili ile Hariciye 
Nazmnm Londraya davet edilmesi !n
giliz Ba§vekili Chamberlain'in diinya 
sulhunu saglamla§hrmak ve anla§mayt 
kolayla§tlrmak ii.zere tutmu§ oldugu 
(bililvastta diplomasi) yolunun yeni bir 
neticesidir. 

Avrupa devletlerini ikiye aytran me
selelerin halli ic;in tutulan bu yeni yol 
r;ok iimidbah~br. 

Londra mulakatmda Avrupa ezliamm 
tahri§ eden sebeblerin nastl izale edile
cegi hakkmda iki taraf devlet adamlan 
goru~eceklerdir. 

Franstz devlet adamlar1 Parise don • 
diikten sonra Almanya Hariciye NaZI • 
rmm Londraya gelecegi iimid oluna -
bilir. Mister Chamberlain, Avam Ka -
marasmda ~u k1sa, fakat umid ve cesa
ret veren beyanatta bulunmu§tur: 

c- Berlin seyahatinden memnunum. 
!ngiltere ile Almanya arasmda kar~1 • 
hkh olarak stkl anla§ma tesisi ic;in her 
iki mem1ekette umumi olarak beslenen 
arzulan kuvvetlendirmek itibarile c;ok 
k1ymettardJr.,. 

Arbk la.ymet ve tesiri kalmam1~ kon
ferans usullerinin btrak:Jld1g1 a§ikardu·.,. 

Diger fngiliz gazeteleri de Londra 
miilakatmda en ziyade orta Avrupamn 
mukadderatl iizerinde gorii~iilecegine 
§liphe bJrakmiyor. Almanya orta ve 
~arki Avrupada tatmin edildikten sonra 
diger cihan meselelerinde Berlin • Ro
ma - Tokyo mihverini bozmamak §a -
tile fngiltere ile UZla§masma mani kal
mtyacakbr. 

Eski Alman milstemlekelerinin iadesi 
de biiyiik bir zorluk c;Ikarm1yacakbr. 
Bugun ingiltere devletinin esas gayesi, 
!mparatorlugunun toprak ve yollanm 
emniyet altma almakbr. Almanya bu 
noktadan kendisine teminat verdikten 
sonra !ngiltere, Almanya ile diger dev
letlerin arasm1 bulmak ic;in biitiin kuv
vet ve niifuzunu kullanacakttr. 

Londra miilakatmda Frans1z devlet 
adamlan uzerinde ~imdiden bunun bir 
tecri.ibesi yap1lacakbr. 

Konya diin bir felaket 
atlattt 

CBa$tara11 1 fnel sahttede> 
$imale akan sular hastaneden ilerde· 

ki mahallelerden Tayyare meydanma 
dogru dagtlmaktadir. 

Fakat §ark istikametinden akan sular, 
oniindeki manialarl y!lanaga c;all§mak
tadlr. 

Konya 28 (Hususl) - Yagmur durdu. 
Hava kapahd1r. Sel korku~ azaldt. Sel
den miiteessir olan Elektnk fabrikas1 
sekiz saat sonra i~letilebildi. Hallun he
yecam yatJ§b· Sel yollarmda ikinci hii
cuma mani tedbirler ahndt. 

Meramdaki Vilayet konagmda mah
sur kalan Vali Bardakc;1 saat 10 da ken
dini kurtanp dag yollarmdan atla §eh
re gelmi§ ve sulann hiicumuna ugnyan 
semtlerde bizzat kurtarma tertibati al
drrrnl!i, felaketzedelerin e§yalarml kur
tarmak iizere 30 kamyonla birc;ok oto
mobillerin ~ah§masm1 temin etmi§tir. 

$ehirde en c;ok hasar, Mamuriye, Se
limiye, Devricedid mahallelerindedir. 
30 ev ytkllml§, tehlikeli goriilen bir~ok 
evler bo§alhlmt§br. Heniiz niifus za· 
yiatt malfun degildir ve olmadtgt tah · 
min edilmektedir. 
~ehrin garb lusmt - halen c;ekilmekte 

olan - sularm altmdadtr. 
Meramdaki hasar belli degildir. Ka • 

zazedeler yerle§tirilmi§ ve kendilerine 
yemek verilmi§tir. 

3 

HEM NALINA 
MIHINA 

Hakikaten laztm ! 
~?:!!!!. azeteler. ayn ayn V eHletlere 
~ bagh olan kara, deniz ve hava 

nakil miiesseselerinin birle§tirile
rek bir Miinakalat Mi.iste§arltgl te~kil edi· 
lecegini ve bu Miiste§arhgm ikttsad Ve· 
kaletine baglanacagmt yaz1yor; fakat, 
bunun heniiz bir §ayiadan ibaret oldugu
nu ilave ediyorlar. Yiiksek hiikumet 
mehafilinde hakikaten boyle bir tasavvur 
mevcud olup olmadJgmJ bilmiyoruz. Fa
kat memlekette, biitiin tren, vapur, hava 
seferleri arasmda bir i§ birligi, fran· 
s1zca tabirile «coordination» yapacak bir 
makama c;ok ihtiyac vard!T. 

fstanbuldaki vapur, tren, tramvay, O• 

tobiis gibi muhtelif nakil vasttalan arasm• 
da nas!l bir irtibat yoksa, biitiin memle .. 
ketteki kara ve deniz - havayt heniiz say• 
m1yorum; ~i.inkii daha pek yenidir ve fa• 
aliyet sahast mahduddur - seferleri arasm .. 
da da bir birlik ve anla~ma yoktur. 

Ege manevralarma gidip geldrgim za4 
man, bu irtibats1zhgm bizzat ~ahidi ol~ 
dum. 

fstanbuldan vapurla Band1rmaya, 
Band1rmadan ekspresle izmire gidiyor .. 
sunuz. Ora dan Aydma, N azilliye gide .. 
ceksiniz. Band1rma ekspresi sebebini bit 
tiirlii anhyamad1g1m mutad teahhurlanna: 
ugramadan, izmire varsa dahi, Aydm ve 
N azilliye giden tren Band1rma ekspresi 
gelmeden 20 dakika once yola c;tluyor. 
istanbul - Band1rma • Bal1kesir • lzmir 
ekspresile lzmirden Aydm ve N azilliye 
giden tren arasthda bir irtibat temini ka• 
bil degil midir? 

Manevra donu§ii yazd1g1m yazllarda: 
da soy)edigim gibi, cumartesi ve pazat 
giinleri Bandtnnadan fstanbula vapur 
yoktur. fzmirden cumartesi gi.inii ak§amii• 
zeri kalkan kuc;iik bir vapur, yolda bazi 
iskelelere ugrad1g1 idn, 1stanbula pazar~ 
tesi giinii gelmektedir. Dogru fzmir pos• 
tast, pazartesi ak~am1 kalktp sah giinii ak• 
§amt fstanbula vannaktad1r. Pazartesi 
sabaht fzmirden kalk1p ak~ami.isti.i Ban• 
dJrmaya vas!l olan trenin yolculan da 0" 

radan vapurla pazartesi sabaht istanbula 
gelmektedirler. 

Deme~ ki cuma giinii ogleyin fzmire 
gelen bir yolcu ic;in pazartesi giiniinden 
evvel lstanbula varmak imkam yoktur. 
Aradaki mesafenin k1sahgt dii§iiniiliince 
bu ii~; gunliik miiddet pek ~ktur. lzmir 
ile fstanbul arasmdaki muvasalanm boy• 
le kesilmesi de, mf, kara ve deniz sefer• 

lerini bir elden idare eden bir makam 
olmamasmdan ileri gelmektedir. Kara ve 
deniz nakliye miiesseseleri hep kendi i~
lerine gore, bir tarife tertib ettiklerinden 
boyle aksakhklar olmaktadJr. 

Benim getirdigim iki misale benzer, 
belki, bir~ok vaziyetler daha vardtr. Mii· 
na:kalat ~ogald!k~a ve yeni hatlar, yeni 
seferler ac;J!dik~;a daha fazla olacakhr. 

Hangi V ekalete bagh olursa olsun, 
herhalde muhtelif nakliyat mi.iesseselerini 
bir elden idare edecek bir makama ihtiyac 
vard1r. 

- =::s 

Dr. ~aht'm bir mektubu 
Berlin 28 (A.A.) - Doktor Saht. 

istifasmdan evvel nezaret memurlanna: 
gondenni§ oldugu bir mektubda ezciimle 
§oyle demektedir: 

«- !ptidai maddeler ithalatumzi ve 
bizzat kendi istlhsalatJmlZI ink:~af ettir ... 
mek suretile yeniden silahlanma:mzm ba .. 
§anlmasma medar olmak iizere gayret 
sarfettim. Nezaret, uhdemde bulundugu 
strada benim ic;in hakim fikir, Alman nok
tai nazan olmu§tur.» 

lzmirde bir ah~i ~irag1 bir 
talebeyi yaralad1 

fzmir 28 (Hususi muhabirimizd~n) 
Bugiin burada ac1kh bir vak'a oldu. Ah
<;1 c;1rakhg1 yapan Astm admda bir gene, 
K1z Muallim mektebinde talebe bulu ~ 
nan sevgilisini iki yerinden . btc;akhya ~ 

rak yaralad1. 
As1mm bu hareketine sebeb, klZln il

tifat etmemesidir. Yarah talebe, basta• 
neye kaldtnlmt§, suc;Iu yakalanarak Ad· 
liyeye verilmi§tir. 

SIPARISLERINIZ/ 

SIMDIDEN Y APINIZ 
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Y azbga ~1kmak, onlara yaramami§h. 

Ko§ke ta§md1klan giindenberi heyecan 
i~inde idiler. 

Server Yasinle hriSI Novber, §ehrin 
giiriiltiisiinden uzak, i~leri ferah ya§Jya· 
caklanm; uzun iiziicii bir kl§m yorgunlu· 
gunu dinlendireceklerini ummu§lard!. 
KI§lan ko~kte bek~ilik eden $erife ka • 
dm, yemeklerini pi§irerek, evi silip siipii· 
recegi i~in, aparhmandaki giindelik~i 
hizmet~i derdinden de kurtulduklanna 
sevinmi§lerdi. 

F akat «ho§ gel din!» e gel en bag kom· 
§Ulanndan bir kadmm verdigi haber, on· 
I arm umduklanm bo§a ~1kard1: 

- KI§m, buralardan korkulur, denir. 
Oyle ya, ku§ u~maz, kervan ge~mez; in 
cin top oynar. Gelgelelim, i§, biitiin bii· 
tUne tersine. HJTSIZill, ugursuzun boyle Js
SIZ yerlerde i§i ne? Go~ler ba~laymca, 
serseriler de bu taraflarda dola§maga 
ba§byorlar. Hele bu sene, bir ifrit musal· 
I at oldu: pencereden giriyor, kap1 kur -
cahyor; hah, gramofon, seccade, giimii§ 
taklmi, ne bulursa a§myor. KapmlZI, pen
cerelerinizi kapamag1 unutmaym l 

Kan kocamn sevincleri, kursaklarmda 
kalml§tl. Server Y asin, rahatma dii§kiin
dii. Pencereleri fora edip sere serpe uyu
yacagmm hulyasmt kurarken, §imdi yan 
~yamk yatmak, onu, fena sinirlendirmi~ti. 
Ilk kizgmbkla, yumrugunu s1karak bagw 
dt: 

- Gelecek teresin, gorecegi de var. 
Ve ytllardanberi yamnda ta§Idigi ba

ba miras1 toplu tabancayt c;1kardt; bir 
torba ic;inde diigiim diig\im iistiine sakli 
duran kur§unlan buldurttu; fakat tab an
cay! doldurmadi, kur§unlarla birlikte, 
ba§uclanndaki komodinin goziine koydu. 

«Emniyet ve miidafaa tertibah>> alm
mi§ olmasma ragmen. 0 gece, nobetle§e 
uyudular, 

Server Y asin, ertesi sa bah, karakola 
ugrad1, kom§ulann verdigi haberi, kendi 
endi§elerini uzun uzun anlattJ. Karakol
dan, onun tela§mi yatt§hrdtlar: 

- Kom§ulanmz, adi bir htrs1zhk vak
asmt gozlerinde biiyiiltmi.i§ler, bir sab1kah 
srseri, bu taraflarda dola§tyordu, yakala
dik. Ba§ka hi<;bir vak'a yok. Devriyeler 
dola§Iyor. Rahat rahat uyuyun. 

Server Y asinin gene ic;i rahat degil· 
di. Kans1 Novber, giindiizleri bile korku
yor, bagda dola§amJyordu. Server Y asin, 
biitiin olabilecekleri ol~up bi~erek. lo§ • 
kiin balkonuna, pencerelerine dallan de
gen agaclan kestirtti; pencerelere ~engel
ler takh; on ve ark a kaptlara kol demir
leri vurduttu. 

Yava§ yava§ korkuya ah§hlar ve rahat 
<1yumaga ba§ladtlar. Bir ak§am, Server 
Y Jsin. eve gelince, kamm1, yiizi.i sapsan, 
viicudii saktr sak1r titrer, bitik bir halde 
buldu, §a§JTdt: 

- Ne var? Ne oldun? 
Kadmcagtzm dili tutulmu~ gibiydi: 
- Eve hm1z girmi§l .. 
Server Y asin de bir koltuga ytgtliVer

C:li: 
- Ne zaman? 
Novber, omuzlanm kalduarak kekele· 

oi: 
- Bilmlyorum! 
Server Y asin, bi.isbiitiin afallarru~ti: 
- Anlamadtm! 
Kan koca, birbirlerine baktyorlard1. 

Novber: 
- Gramofon, dedi. Gramofon ~alm

mt§ ... Buglin, misafir gelmi§ti, yeni plak
lan ctalacaktim, gramofonu arad1m, hula· 
mad1m. 

Server Y asin, kendini toplamaga ug
ra§Iyordu: 

- $erife kadm, bir yere kaldtrmlf ol
masm. 

- $erife kadm, bir yere kaldtrmi~. 
saklam1~ da olsa, hatnhyabilir mi? Sabah 
yedigini sorsan, soyliyemez. 

Server Y asin, hiddetle yerinden nrla
mt§tt: 

- Cece ~almm1~ olamaz. Gi.indiiz, 
5ersem kan, ya mutfak kaptsmt, yahut 
ko~kiin on, arka kaptlarmdan birlni ac;Jk 

btrakh; hm1z da bur alan gozetliyor idiy· 
se, fmat bu fmatt1r, dedi, girdi i~eri, yal
dt ka<;h. 

$erife kadma da aylt agzm1, yumdu 
goziinii. 

Gramofonun c;almmas1, biraz yati§an 
korkulanm eskisinden daha fazla arhr
mi§tl. Geceleri, gene ilk giinler gibi, no· 
betle§e uyuyorlardt. Bir gece, Server Y a
sm, $erife kadmm k1s1k klSik bagudtgtni 
duydu, sofaya yikmagi dii§i.indii, fakat 
kansmt uyand1rmag1 daha muvafik bul
du, yava§<;.l seslendi: 

- Novber ... Novber ... 
Kadmcagtz, zaten ku§kuda uyudu • 

gu ic;in. hem en st<;nyarak uyanmi§tl: 
- N e var? diyebildi. 
Kocas1, kap1 tarafm1 gosteriyordu: 
- Dinle, bak... 
D1§andan, $erife kadmm, anla~1lmaz 

bir homurtu halinde sesi ge]iyordu. Ser· 
ver Y asin, komodinin gozi.inii c;ekti, ta • 
bancay1 yikardt, elektrik fenerini de ala· 
rak kansma uzattt: 

- AI §unu... Bir fevhladelik var, 
beraber anhyahm. 

Kan koca, titriye titriye kaptyi arah
yarak sofaya bakhlar. 

$erife kadm, emekliyerek merdivenle
ri ctbyordu; onlan goriince, bir solukta 
fts!ldadt: 

- A~agtda bir ttk1rh var. 
Kan koca bakt§tllar: 
- Kedi olmasm! 
- Belki de htrSIZdJr. 
O<;ii de merdiven ba§inda durdular, 

dinlediler. T1kutt kesilmi§ti. Server Y a • 
Sl:l: 

- Ev halkmm uyand1gmi sezdi; ya 
saVU§lU, yahud bir yere saklandt, dedi. 
Her ihtimale kar§J, evi anyahm. 

Kansma dondii: 
- Elektrik fenerile oni.imiizii aydmlat. 

Ben, arkadan silah elimde geliyorum. 
Novber, hat!rlamt~ti: 
- T abancayt doldurdun mu? 
- Hay1rl 
Kadmcagtz, geriledi: 
- Olur mu? 
- Ehemmiyeti yok. Adam vuracak 

degiliz. Korkutmak kafi I 
Novber, elektrik fenerile onlerini ay

dmlatarak a§agi indiler. lhtiyatla yiiriiye 
yiirliye ko§e bucag1 aramaga koyuldular. 

Ne t!kntt, ne de canh bir mahlukun 
varhgm1 hissettirecek bir golge, bir iz var· 
dt. Merdiven altmdaki yiikiin oniinde 
durmu§lardt. Novber, dektrik fenerini 
tuttu; Server Y asin, $erife kadma: 

- Ayl dedi. 
Kadm, tereddiidle irkilmi§ti. 
E vin erkegi, tekrar etti: 
-A~ I .. Ne korkuyorsun? Silah elim

de ... 
~erife kadm, yiikiin kaptsint a~tt, bir 

<;Ighk kopardt: 
- Burada ... 
Server Y asin, geriledi, elinden taban

ca dii~tU: 
- lm .... im .... lm .... 
Dedi, «dad» diyemedi, mtUstU, bir 

kahp, do§eme tahtalannm iizerine serili
v~rdi. 

·~· $erife kadmin, «hurada !» diye gos -
terdigi ~ey; gi.inlerdenberi ~almd1, kaybol
du samlan gramofondu! 

~~li. 1937 
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Hususi ve Miinferid 
Dans dersleri 

Beyoglu Karlman kar~tsmda Nur 
Ziya sokak No.3. Miiracaat saatleri, her 
gun (12- 14), (17. 21). 

Profesor Panoayan 

~ehzadeba§l TURAN TiYATROSU 
Bu gece 20,30 da 

San'atkar Na~id ve 
arkada§lar1, okuyucu 
kiigiik Semiha ve Mi 

~el varyetesi. 
Adah Siirpik 

Vodvil 3 perde 

Erbaa ~ocuk Esirgeme Kurumu faaliyette 

Erbaa (Hususi) - c;ocuk Esirgeme Kurumumuz anas~z ve babas~~ ~ocu~
lan sinesinde barmd1rmakta ve bunlarm okumalanm temm ederek buyuk b1r 
yurd vazifesi ba!iarmaktad1r. Kurum aynca Tokad Ortan:ektebinde ~~ Erbaah 
talebeyi de okutmaktad1r. Gonderdigim resim, Kurum 1dare heyeh azalanm 
himayesindeki otuz uc; c;ocugile birlikte gostermektedir. 

CUMHURIYE'l' 29 lklncite~rin 1937 

Konyada s1tma 

ile miicadele 

Kii~iik say usulii ~ok fay
dab netic.eler veriyor 
Konya (Hususi muhabirimizden) -

Konya s1tma mlicadele te§kilatJ, sttma ile 
me§gul oldugu kadar s1tmay1 husule ge
tiren amillerle de me§gul bulunmaktadtr. 
Bir taraftan ~ehirler ve kasabalar dl§ID· 
daki biiyi.ik batakhklarm kurutulmasile 

ugra§Jhrken diger yandan da Konya §eh
rinin i~erisindeki ~ukurlar doldurtuluyor. 
Konya §ehrinin i~erisinde ve batakhk ha· 
Iinde <;ukurlar ... Bu kadar amhk b~r §e· 
hir ic;in hayale sJgdmlamJYacak eksJkler
dir amma ne yapahm ki mevcud bulunu
yor. Bu c;ukurlardan belliba§hlan Kanh
gol, Kalenderhane batakhgt, UIUirmak 
~ukurudur. 

Birincisi 29450 metro mikab1, ikincisi 
4329, iii.inciisii 2393 metro mikabt bU • 
yiikliigiindedir. Bu batakhklann Konya 
halk1 iizerindeki oldiiri.icii roliinli nazan 

dikkate alan vilayetimiz s1tma sava~ ko
misyonu onlarm me&uri say usulile 
ortadan kaldmlmastm nazan itiba • 
ra alarak Konya §ehrinde kiic;uk say ilan 
etti. Kli<;lik say nakdi ve bedeni . o~mak 
iizere iki k1stmd1r. Miikelleflerden Jshyen-

ler borclanm nakden, istiyenler de bede
nen odiiyorlar. Nakid i.ic; lirad1r, bedeni 
miikellefiyet de bu nakdin amele giinde
ligine gore ka~ giine tekabiil ediyorsa o 

kadar c;ah§tlmastdiT. Konyada §imdi a
mele giindelikleri 80 kuru~ olduguna go
re dort gi.inliik bir c;ah~ma demektir. Bu
giin, amele giindeliklerinin inip c;1kmasma 
gore degi§ir. 

Kanhgol ~ukurunda c;ah§makta olan 
miikelleflere bir yardtm olmak iizere 
Konya ovasm1 sulama idaresinden deko· 
vii hatlarile vagonetler, Konya harasm • 
dan da bir traktor temin edilmi§tir, Bu 
miihim i§in nihayet bir bUI;uk aya ka
dar ikmal olunacagi tahmin ediliyor. 

Kalenderhane ~ukuru Cumhuriyet ilk 
okulu yantndadtr. Bu c;ukur civarda bu -
lunan bir arsanm sahn alman sahh topra· 
gi]e doldurulmaktadtr. Burada iicretli 
amelel~r yah§hnldtgl i~in daha iyi ran • 
dtman ahmyor. Bu c;;ukurun doldurulmas1 
yakmda hitam bulacakhr. 

Ulmrmak c;ukuru bilhaesa ilkbaharda 
vc ki§m bir gol halini ald1gmdan kuru da 
degildir. Buramn suyu motorlerle bo•al • 
ttldt. Buras! da sat1h toprag1 satm alman 
bir arsadan temin edilen toprakla doldu
ruluyor. 

S1tma mi.icadele te~kilatt oni.imUzdeki 
ilkbaharda da Meram deresinin temizlen
mesi i§ine ba§!Jyacakhr. 

Sitma saVa§l i<;in Konyada ki.i~i.ik say 
ilan edilmesi miikellefiyet tahmil olunan 
kimseler arasmda bidayeten hotnudsuzlu
gu mucib olmu§tU. F akat bu i§in miispet 
neticeleri ve bi.iylik faydalan ortaya ~Ik
tJktan sonra o ho§nudsuzluk §imdi geni§ 
bir memnuniyet halini almi§ bulunuyor. 

Bin raktmh Konyada, kurakh&mdan 
yana yak1la §ikayet ettigimiz bu mmtaka
da s1tma §i.iphesiz ki fazla ve bakimstz· 
hktan ileri gelen, ihmallerin elini opmesi 

icab eyliyen bir hastahkt!r. Rejimimizin 
balk saghgma verdigi ehemmiyet Konya 
mmtakasmdaki sttmayJ da kokiinden sil
mek i.izeredir. Sttma sava§ ba§kanhgmm 
tanzim ettigi s1hhatli istatistiklere nazaran 
bu mmtakada Sllmanm Ollll a)mml§hT bi
le .. , Her ytl azalan hastahk, sttma amil

lerile yaptlan miicadele sayesinde biitiin 
biitiin ortadan kalk1yor. <;ahflllalar o de
recede miispet ve o kadar giivenilir ki en 
yakm bir tarihte stmrlanmtz sivrisinekle • 
re kar§t kapanacak ve buralarda sivrisine· 
gin uc;tugu goriilmiyecektir. 

sizln icln do,onen 

blr Ayar otomatl~ldlr 

PIIILIPS 

Jean Parker ve Fred Mac Murray 
iki artist, Jack Oakie 

miifrezesi» is min de 
Amerika tarihinin mlihim safhalan 

hergiin yeni bir filimle tesbit ediliyor. Ge
<;ende <<Kaliforniy a» ntn tarihc;esinin 
renkli olarak viicude getirilmekte olan bir 
kordela ile seyircilerin gozleri online ko
nulmaga karar verildigini yazmi§tlk. Bu
giin de birle§ik cumhuriyetlerin mlihim 
bir uzvu olan Texas'da ge<;en vak'alan 
hikaye eden yeni bir eserden bahsedece
giz. Bu macera filmi rejisor King Widor 
tarafmdan idare edilmi~ ve ba§roller 
Fred Mae Murray, Jean Parker ve 
Jack Oakie taraflarmdan oynanmJ§ttr. 
Mevzuu ~u ~ekilde cereyan etmekte
dir: Ondokuzuncu asnn sonlannday1z .. 
Texas, birle§ik devletlerin en zen gin ve 
en bakir bir ktsmidtr. Cetek yerliler, gc
rekse bir taktm macerapetestler tabii ha· 
zineleri yagma etmek niyetile oraya akm 
etmektedirler. Jim (Fred Mac Murray), 
Wahoo (Jack Oakie) ve Sam da bu 
sergtize§t anyanlar arasmdad1r. F akat 
onlarla miicadele eden «Texas hcileri» 
isminde bir cemiyet vard1r. Jim ve \Va
hoo birc;ok c;arpl§malardan sonra «lzci
ler>> cemiyetine dahil oluyorlar, fakat 
Sam inadmda tsrar ediyor, hatta kendi
sini takibe gelenler meyamnda bulunan 
Wahoo'yu da oldiiriiyor. Bunun iizerine 
Jim de §imdiye kadar tedibine taraftar 
olmadtgi eski arkada~m1 ele gec;irmek is
tiyor, c;iinkii zavalh Wahoo'nun intika
mtnt alacakhr. 

Ornid ettigi gibi te~ebbi.isahnda mu • 
vaffak oluyor. Sam'm laytk oldugu ceza
YI bizzat kendi elile veriyor. Buna muka
bil albay Bailey de, klZI Amanda (Jean 
Parker) Yl ona veriyor. lki gene s1k stk 
Wahoo'nun hahrasmt anarak rnes'ud bir 

ile 

bir 
birlikte «F edailer 

film ~evirdiler 

Fred Mac Muray ve Jean Parker 
«Fedailer miifrezesi» filminde 

hayat gec;1riyor. Bu filmin ontimilzdeki 
mevsimde ~ehrimizde ve memleketimizde 
gosterilmesi muhtemeldir. * Holivud' da, esrarengiz faaliyetle
rile §Uphe uyand1ran aktor Hymie Mil
ler'in katli hakkmda yaptlan tahkikat, 

figiiranlardan bin;ogunu yere vuran ge· 
ni§ bir §antajci ~ebekesinin mevcudiyetini 
meydana c;Ikarmi§ht. Bu hakikat, intikam 
kasdile oldiiriildiigii zannedilen maktuli.i.n 

arkada~I, figiiran Frankie Fisher'in, cina
yete i§tirak ettigi zannile tevkif edilmesi 
iizerine anla§Ilml~ ve §antajct c;;etenin, 
stiidyolarda bulundurdugu ajanlar vasl· 
tasile, say!SI 6n bine varan figiiranlardan, 
senede bir milyon dolar cizye tahsil ettigi 
tahakkuk etmi§tir. 

Robert Taylor Avrupayt dola,Iyor 
Londrada c;;evir • 

mekte oldugu 
«Oxford' da Arne -
rikab bir gene» fil
mini bitirir bitirmez 
tayyare ile Kopen· 
hag' a hareket eden 
sevimli jonprorniye 
Robert Taylor, bir 
miiddet $imal mem
leketlerini dola§hk -
tan sonra Alman • 
yaya gelmi§ ve Ber
lindeki Adlon ote • 
line inmi§tir. T abii 
derhal bir halk ve 
gazeteci hiicumuna ~ ~ ,. t 
mar u z kalml§tlr. · ~ 

Resmimiz Robert T aylor'un a.lelacele ye·j rini kabul ederek onlarla konu§tugu ma
digi yemegini miiteak1b Berlin gazetecile- da almmt~hr. 

Her sene ,eker bayram1nda en bUyiik filml gosteren 

• MEL·EK • s1nemas1 

~AD.YO 
.:~ ' 

Bu aksamki progra~ 
ANKARA: 
12,30 muhtelif plii.k ne~riyat1 - 12,50 

p!Ak: Tiirk muslkl.sl ve halk ~arkllarl-13,15! 
dahlll ve harlci haberler . 18,30 muhtell 
plak ne11rly&t1 - 18,45 lngll!zce ders: Azi!lle 
Ipek - 19,00 Tiirk musikisi ve halk §arklla• 
rt. (Makbule Qakar ve arkada~larll-19,30 
saat ayan ve arabca ne:;;riyat - 19,45 Tiirlt 
musikisi ve halk ~arkllan. (Servet actnan 
ve arkada:jlanl - 20,15 muslkl konuemasl: 
Hal11 Bedi - 20,30 plakla dans musikisi • 
21,00 Ajans haberlerl - 21,15 stiidyo salon 
orkestras1. 1 - Rossini. La Barbier de se• 
ville. 2 - ivanovtcl. Scufzer. 3 - LaiO· 
Pas des Chambales. 4 - Giurod. Danse 
persane. 5 - Mozart. La f!nta Sempille • 
21,55 yarmki program ve istLk10.1 mar~!. 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 nava• 

dis • 13,05 plaKla TUrk mll.!!ikl.sl - 13,30 
muhtelif plii.k ne§riyatl - 14,00 SON - 18,30 
tamburi Cemll: Plakla - 19,00 ~ocuk tlyat.~ 
rosu. (Arslan Oldiil - 19,30 konferans: /.~> 
Kami Akyiiz <Qocuk terbiyesll - 19 b5 bor• 
sa haberleri - 20,tlo Rifat ve arkada~Jart ta· 
rafmdan Tiirk musikisi ve halk §arkJ!arl " 
20,30 hava raporu - 20,33 Orner RlZa tara· 
fmdan arabca sl\ylev - 20,45 Belma ve e.r• 
kada~larl tarafmdan TUrk tnuslkisl ve ne.lk 
~arktlarl. (Saat tyarl) • 21,15 radyo fon!M: 
opera, stiidyo orkestrasl ref aka tile: sam• 
son ve Delila - 22,15 Aian.s haberleri • 22,30 
Londra artlstlerlnden Matmazel Rlzro kon• 
seri - 22,50 ;son haberler ve ertesi gunUI1 
programt - 23,00 SON. 

ViYANA: 
18,35 PlY ANO VE t;JARKILAR (ba.sbar!• 

ton) - 19,05 kafl§lk yaym - 20.30 OPER!: 
DON KARLOS <Verdl'nin eserl, devlet o• 
peras).lldan naklen) - 23 ,50 muhtelif hll' 
berler, kitablara dair ve saire - 24,10 DANS 
P:E~TE: 

18,05 MAGAR :;lARKILARI • 19,05 kOll" 
ferans, gramofon, hikayeler - 21 ,15 FiLAR• 
MONiK KONSER: Mozart, Bruckner ve sa• 
lr bestekarlarm eserleri • 23 ,25 CAZBANV 
TAKIMI - 24,10 QiNGENE ORKESTRASI • 
1,10 son haberler. 

BUKRE§: 
18,22 ~ramofon, havadl.s • 19,20 §[!Jl 

KONSERI, MUSiK.i: BEETHOVEN - 20,10 
konferan.S, gramofon, konferans - 21,3~ 
PIYANO KONSERi, §AN KONSERf - 22,3~ 
haberler, hava ve sa!re • 22,50 KONSE:R • 
23,50 haberler. 

ROMA: 
18,20 KARI§IK MUSOO - 18,55 kart~~~ 

yaym - 21,35 KARII]IK MUSiKi • 22,0• 
SENFONiK KONSER: Beethoven, Mozart 
ve salr bestek~rla.rm eserlerl - 23,10 tllirtlt 
paro;alan - 23,20 ORKESTRA KONSE:R ' 
sonra DANS MUSiK:tst, i.stlra.hatlerde bll• 
berler, hava. 

PARIS [P.T.T.]: 
18,05 Org konseri, ktraat, ~ar.k!lar, k!tab• 

lara dalr - 19,20 !}iirler, gramo!on, konu~· 
malar, kar~lk yaym, haberler - 22,S~ raci• 
yo fanteztsi - 23,05 ODA MUsiKisi: ati· 
eg, Gounod, MendeLssohn ve sair bestek~r· 
lar1n eserler1. 

NOBET~i~CZANELER 
Bu gece ~ehr1m1z1n muhtellf semtlerln" 

deki nobetl(l eczaneler ~unlardJ.r; 

istanbul clhetl: 
Emlnonii Yeml~te CBensason), Fatih VeZ• 

necilerde rt.Jniversite), KaragtimrUkte 
(Mehmed Fuad), Ba.kukoyde (Htlft.l), Ak " 
sarayda (Ziya Nuri), Fener Balatta (Mer " 
kez), Beyazidda (Cemil), Kiil;iikpazard' 
(Yoi:gi), Alemdarda (All R1zal, Samat)'ll 
Kocamustafapa~ada. (Ridvanl, ~hrem!nl 
Topkap1da (Nazrml. 

Beyoglu clhetl: 
~i§U (Hal:tsk!i.r caddeslnde (Halkl, Tak• 

slmde (Nlzameddlnl, Tarlaba~mda (J:Ili" 
had), istikHi.l caddestnde <Kanzukl, Dal• 
rede (Giine§l, Galatada To~ular caddesin• 
de (Spor1d1s), Kas1mpa~ada (MUeyyedJ, 
Haskoyde (A.seol, Be~Lkta§ta. (VldlnJ, sa· 
nyerde (A.saf), Tarabya, Yenikoy, Emir ~ 

1934 ~eker bayramanda : T A N G 0 L i T A g!i.n, Rumelihlsar, Bebek, Arnavudkoy, or• 
1935 , ,, : K L 0 • K L 0 takoy ecza.nelerl. 
1936 , ,, B iJ L BULLER 6 T E R KEN Kad1koy iskele c.f!-ddesin~e (Sotlryad!S?• 

1937 <:E K ER BAY RAM 1 N D A Yeldegirmeninde (Ul(lerl, Uskiidarda co· tot mer Kenan), Heybelladada (Halkl, Bily\i\C." 

A $ K T E R z i H A N E S i ada.da (Halk) ecz:elerl. • 

Gtizelligine, ih.ti§amma • a_zameti.ne gozlerinizle gormeden r.ga LIRA Y A I ~nanamayacagm1z bu ~AHESER ~~ 
sa, rollerde I Senebafil eglenceleri 

JOAN BENNE.TT • VARNER BAKSTER 
Amerikanm en ma~hur CAZ ve DANS ORKESTRALARl I!N NEFiS 
DANSOZLERi ·EN SON MODA Tuvaletler Modeller. Kiirk ve Saokatar 

slnemanan son k!:tl lie yapllan ~ 
-. BiRiNCI, TAMAMEN HAKiKT RENKLi FiLM ~ 

Biiyi.ik ve dehakar aktor 

H A R R Y B A U R' un 
lhtiras ve kin sa~an en biiyiik tilmi 

KIZIL DENiZiN ESRARI 
Bayram gi.inlerinde 

gosterilmege lAytk ve SA RAY sinemasmm zafer 
pro~ramt olacakhr 

PE~TE 
de 

Tren, otel, yemek, tenezzi.ih, nakil. 
hepsi beraber tam 9 giinliik seyahat 

Kolektif pasaport i~in hemen 
kaydolunuz. 

NAT T A Galatasaray 
.._ __ Tel. 44914 ---

r FERAH' da : Bu ak~am • 
Dumbullu Ismail I 

Varyeteler 
ve son defa 

SAFiYt 

'A Si G EN E.R ALi N 
ve arkadaf· 
lan konseri 

Koltuklar 
50. Loca• 
Jar 300-4()() 

r 

SON EMRi 
Bi.iytik maceralar • Kahramanhklar tilmi 

GARY COOPER • MADELENE CAROLL 
TUrk~e SoziU 

I 

ERTUGRUL SADi TEK 
TiYATROSU 

Bugiin T U R K sinemasmda biitiin lstanbula fevkaladeligi destan olan Bu gece "Crp.) 
Kad1koy (SUREY J. 

( F ) Lil Dagover • Sabine Peters sinemasmda t 
raDSIZCa Karl Schontock • Geraldine Katt BEKiR DO MES'r 

Filminin kahramam heniiz 16 ya§mda buyuk vodvil 
Yarm gece .. 

Sevectk lnzlarm, seven ve st>vilen kacltnlann, mutlaka sevgili1ine kavu,mak istiyen nkeklt>rin filmi. Baku·ki.i y (Miltiyadi), ~aqamba: tJsk.1.l" 

··-~--.;.•••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••.. dar (HALE) sinemalarmda __ __...~..... 



b 
,50 
,15 
U! 

1Jll6 
a· 
,30 
rlt 
an 

29 tkincite§tin 1937 

ZIRHLI • TA VY ARE 
DUELLOSU 

bugiinkii hava defi top~usu 6000 
rnetreye kadar yiikselen bomba tayyarelerini 

akamete mahkum etmistir 
' Y azan: Rene La Bruyere 

-6-

Havada kocaman bir V harfi te~kil ederek u<;an 
Amerikan donanmasmm tayyareleri 

T ayyareden at!§ yapmak ic;in dort nok- siiratini arhrmak suretile elde edilen bu 
j~ntn bilinmesine ihtiyac vardtr. Yiiksek- mesafe azltgt, 2500 metro civarmda bi -
tk zaviyesi ve ri.izgar, diger taraftan ini§ ten hava taarruzuna, klasik bombalar ve 
k~ ~tkt§m, merminin muayyen mesafeyi torpillerle 1500 metroda haiz oldugu isa
cl atetmek ic;in sarfedecegi miiddet zarfm- l ~~ ve vuzuhu vennektedir. 
fa tayyare tarafmdan katedilecek mesa- F akat bu silah/ar nazaridir .•• 
eye gore tanzimi. Fakat, tayyare ah§la- M. Rougeron'un noktai nazan maale-

b1.ntn terakkiyata mazhar olmasma muka- sef nazaridir. Ktdemli yiizba§t Ballande 
tl, tayyareye ,kar§I ah§ da ayni derecede bunu, ikna edici bir §ekilde ispat etmi§tir. 

letakkilere mevzu te§kil etmi§tir. Bugiin, Diyor ki: «Mi.inhani hat i.izerinde taar -
~iitemadiyen, terakki ve tekami.il eden ruzlarda, fazla si.irat imkam yoktur. Bun· 
llt§an aletleri, her istikamete ve her zavi- dan maada, fizyolojik baktmdan miiessif 
Yede ah§a miisaid namltlar, mi.ikemmel kazalara meydan vermemek irin, bu mi.in-
1 I' ,. 
a tml' efrad tarafmdan kullamlan oto - haniler c;ok geni~ olmahd1r. Bu da, rna -

lllatik loplar, «telepointage» b ve «tele- nevraya biiyiik bir yava§ltk verir. Diger 
tommande» It atl§ (uzaktan ni§an alma taraftan, tayyare mihveri hedefe miite -
Ve ate§leme) tertibat1, hulasa, hava defi veccih oldugu halde, ge<;i§ suasmda ah§, 
att§lannm mebzul, isabetli ve mliessir ol- hnyali bir§eydir. Tatbikatta, hafif bir 
mast ic;in icab eden biiti.in §eraiti haiz her tayyareyi, riizgan, mermi iizerindeki arz 
tlir!ii Vesait mevcuddur. cr.zibesinin tesirini ve geminin tebdili mev-

T o ~;unun verdigi korku o kadar bi.i - ki edi~ini hesaba katarak, geregi gibi he
:tiiktiir. ki, tayyareciler, hergiin yeni at1~ defe tevcih etmek 12 - 15 saniyelik bir 
lisul!en ve ufki u~u§ta daha yiiksege kar- meseledir .» 
§I ittihaz edilen tedafi.ii veya tahaffuzi Fi,ekli bomba ve torpilin hedefe 
ledbirlerin ayni derecede miiessir terakki- isabeti pek azdtr 

l
lerile beraber gitmektedir. Kac;anla kova-
IYan arasmdal~i diiellonun hakiki mana- M. Baelande, bir fi§egin bombamn 

s b 2500 metrodan atih§mt, ayni balistik em· 1 
u ara§llrmalarda gizlidir. salde klasik bir bombamn 1500 metrodan 

lnhinalt UfUf ahh§J kadar isabetli telakki etmenin yan-
Ba§miihendis Rougeron, buna rag • h§ oldugunu soylemektedir. Fi§ekli torpi

lllen, bir filonun hikmeti viicudiinii te§kil lin de hedefe isabeti ihtimali pek azd1r; 
eden birkac; zuh!Jyl, tayylrenin, bir kac; zira, bu torpilin deniz altmdaki faaliyet 
~aat ic;inde denizin dibine gondermege sahast 300 - 500 metro gibi mahdud bir
~Uktedir oldugunu soylemi§tir. Onu din- §eydir. Bu torpilin, gemiye isabet edebil
h·:sek, etrafJmizdaki biitiin devletlerin, rn!si ic;in, suya 500 veya 300 metrodan 

11Yiik gemi in§aatmt teksif ettikleri §U 51- az bir mesafeden di.i§mesi laztmdir. Fa -
tada, bizim, bu tip gemi in§aatJna nihayet kat, tayyarede, torpilin ah§ mesafesini ve 
Vermekten ba •ka yapacag~ Imtz bir•ey 1 ,, • • ar.tm o c;ecek bir telemetre yoktur ve tay-
JOktur. Rougeron, yiiksek irtifadan gemi-y yare saniyede 150 metro sii.ratle u~tugu 
e :'tapdan atJ§Iardaki isabetsizligi ve i~in bu 500 metro mesafeyi lie; saniye 

lllUnferid bir gemiye, ac;tk havada, pike ic;inde kateder. 
laarruzu yapmanm tehlikesini herkesten T 
evv 1 f opfu alefi bomba tayyarelerini e tasdik etmekte ve hava de i topc;u-
SIJnun verimi, tayyare diiz yolu nekadar akamete mahkii.m etmi,tir 
a~ takib ederse, 0 kadar az olur, demek- B~1 ekzersizleri hergiin tatbik eden de-
~edir, Filhakika, merminin tayyareye isa- nizcilerin fikrine gore, Rougeron'un naza-
et edebilmesi ic;in, bpkt bir sii.liine ate§ riyeleri, hic; degilse, ac;tk havada miinfe

~clilir gibi, namhy1 daima, tayyarenin ~ir rid gemiler mevzuu bahsolunca ' tatbiki 
evre sonra varacag1 noktaya miiteveccJh imkanstz, veya tesirsiz telakki :dilmekte

!ltlmak §arthr. ~ayed tayyare diiz bir hat dir. Diger taraftan, M. Rougeron, Dun
akib ediyorsa, topc;unun halledecegi me- kerque'teki 130 milimetrelik miidafaa 
b:I~ gayet kolaydtr. Biitiin avdar bunu toplan nev'inden, iptidai siirati fazla bii-
lhr. ,Sayed tayyare di.iz yo! takib etmi - yiik <;apta modern toplann ve yakm' mii· 

Yors.a, top~unun, alacagt vaziyeti tesbit et- d~faa ~asJtasJ olarak gitgide mii.teammim 
l'rtes1 daha giicdi.ir. Halbuki klasik taar- bJr §ekt!de kullamlan 13 ve 25 milimetre· 
ru~ metodlan, bir miiddet diiz yol takib ~k o:o~atik silahlann c;ok kuvvetli oldu
el'rnegi amir bulunmaktad,r. M. Rouge - gu flknnde JSrar etmekte ve §oyle yaz -
rd~ top~u ate~inden kurtulmak ic;in takib maktadtr: «Topc;ulugun eri§tigi terakki
e tlmesi zaruri olan inhinah yol ile uzun ler, bul!'iine kadar kullamlmakla iktifa e
O.IJ§ mesafesini, hususi bir taarruz usulii dilen saatte 300 kilometro ufki si.irati ha
"e .. hususi mermiler sayesinde telif etmek iz, yiikselme ve manevra kabiliyetleri orta 
l'rtl.!mkiin oldugum• soylemektedir. derecede, 5000 - 6000 metroya kadar 

Y eni tayyare silahlart yii.kselebilen bombardtman tayyarelerini 
d ~Ieri siirdi.igii metoci §Udur: T ayyare, akamete mahkum etmege ba§hba§ma ka
c atma mi.inhani bir yo! takib edecek di- fidir.» 
~er bir tabirle, hic;bir zaman di.iz bi; hat Stratosfer tayyareleri mi? 
~~erinden gitmiyecektir. Taarruz edece- Binaena:leyh M. Rougeron, §imdilik 
g1 ge~inin civarma gelince, pilot, atacagl stratosfer tayyareleri yaptlmasmt teklif 
7erm1 veya torpil ic;in tayin ettigi mesa _ etmektedir. Simdilik, c;iinki.i, bugiinki.i ha
c':Ye, Yani takriben 2000 metroya geldi- va defi ~p~usu, stratosferde uc;an tayya-
g, anda t · 'h · · 1 I t d k k d <: k , ayyarenm mt ven, m§an a ma- re ere em 1cra e ece u reti haiz degil-
k~d nokt~yl tevcih edilmi§ bulunacak §e- dir. Jiava defi topc;usu, at!§ ve ati§ kon _ 
1 k vaz1yet alacakllr. T ahrib vesaiti 0 _ trolu baktmlarmdan yeni terakkilere maz
ara : har olunctya kadar bombard1man tayya -

b; .a.- Barutun ihtirakile hareket eden relerinin, stratosfer tayyareleri olmasm • 
fl§ek • torpil, dan ba§ka c;are yoktur. 

le.t-: Ayni §ekilde hareket edip ka _ lyi amma, bu del iller mhhy1 mahkum 
d 'k eg1 mesafenin onda dokuzunu hava- etrr~k ic;in, c;ok cthz esaslard1r. 
<::k 1 mal eder bir fi§ek - torpil kullan:la- Tayyare, deniziistii harbinin 
<lit} br. Bunlar, ufki veya pike vaziyette feklini degiftirmi~tir 
h ak bombalardan ve bahriye tipi zatiil- Maama''h, tayyareciligin, gerek kesif 
dare e torpilden yani bu klasik silahlar- tayyaresi babmmdan, gerek bombard1-

~~ Gok ~aha fazla sii.rati haizdirler. M. man tayyarelerinin tehdidi bak1mmdan, 
Ugeron un miitaleasma gore, merminin deniziistii harb::>;,.. ,.q;ni cl ~· ·= Y~:~i 

CUMHURIYET 

18 milyon lira 
( ~--=iiiiiiiii-==I=·k ___ tib ___ a ___ sl=ar==-------=- ---=) PENcERESiNDEN 

Naf1a Vekaleti Elektrik 
'irketile temasa ba~hyor Orta Avrupa 

Ankarada N af1a Vekaletile temas ve 
miizakerede bulunduktan sonra 1stanbula 
donmii§ oian elektrik §irketi murahhasla
n, yakmda tekrar Ankaraya gidecekler -
dir. 

Ogrendigimizc gore, N af1a V ekaleti
le §irket murahhaslan arasmdaki miiza -
kere heniiz bir netice arzetmi§ degildir. 
~imdiki hal de mlizakere mevzuu, N aft a 
Vekaletinin §irketten istedigi 18 mil
yon liradtr. 

Vekalet, kendi mii.hendisleri vas1tasile 
yapt1rdigt tetkikat neticesinde 1stanbul 
el.:ktrik §irketinin mevcud §ebekesini isti
male gayrisali~ bulmu§ ve bunun Islaht 
ic;in 18 milyon liramn tahsisine li.izum 
gostermi§tir. ~irket bu paray1 Vekaletin 
nezareti altmda §ebekeyi 1slah ic;in sarf, 
yahud Vekaletin emrine tevdi edecektir. 
Bu paradan bir ktsmt da §irketin halktan 
tahsil ettigi fazla para mukabilidir. Bu 
mesele halledildikten sonra §irketin ser -
mayesinin tesbiti i§i miizakere edilecek -
tir. 

Bursada esrar yapan bir 
,ebeke yakaland1 

Bursa (Hususi) - Avdanc1k ve Se~ 
kiiyleri mer'alan arasmda Soganhpmar 
denilen bir magarada esrar yapan bir 
ka~ak~1 ~ebekesi su~ iistlinde .Yakalan
mt~br. Se~ k1:iyii korucusu avlanmak u
zere mer'ada dola~uken bir arahk bu 
magaraya da ugram1~, bir ~uval i~inde 
aynca haztrlanarak yere serilmi§ bir 
halde esrar bulundugunu gormli§, ka -
rakola haber vermi§tir. 

Bundan ayr1ca Bursaya da malumat 
vermi~tir. 

G1:iz hapsine alman magaraya birka~ 
gece sonra dart ki§inin girdi~H g1:iriil -
mii~ ve ma~.ra muhasara edilrni§tir. 

Fakat ka~ak~tlarm g1:izciisii vaziyeti 
ve sanld.Iklarmt anhyarak arkada§lart
na tehlike i~areti vermi§, onlar da ka~
mtya ba§lamt!?lardtr. Jandarmalanmll 
ka~akr;Ilarm uzerine ate~ a~mt~lar, bu 
ate~e kac;akc;Ilar da mukabelede bulun
mu§larsa da Hasan ismindeki kac;akc;1 
yakalanmi§ ve onun itirafile §ebekenin 
diger efrad1 olan Sec; k1iyden Hasan 
r;avu§ oglu ibrahim, ismail ve P1hr !s
mail evlerinde tutulmu~lard1r. Fakat, 
bir arahk c;ete Hasan, kac;mtya muvaf
fak olmu§tur. Diger kac;akr;tlar magara
da bulunan (112) kilo kadar esrarla ve 
esrar imaline mahsus aletlerle birliktf' 
Adliyeye verilmi§lerd:i.r. Hasan takib 
olunmaktad1r. __ .._.._ __ 

Kundura tamir ederken 
Fatihte $ekerci hanmda oturan tii ·

tiin amelesinden tskec;eli Faik, kundu
ra tamir ederken, b1~ag1 kazaen sol eli
ne saplanm1eyhr. Ag1r surette yaralanan 
Faik, Cerrahpa§a hastanesine kaldml
mi§hr. ····-20 lira ~almi§! 

Tahtakalede, Yemi§ hanmda oturp.n 
Konyah Ahmed oglu Ahmed, odasmda 
bulunmadtg, strada, Emine admda blr 
k1z, ic;eri girerek 20 lira parasile bazt 
kagtdlarmt Galmi§tlr. 

Emine yakalanarak sorgu altma alm
mt~br. ····-Elini makineye kaptiran 

~ocuk 
Sanverde oturan Ziihtil klZl 10 ya • 

§tnda Samiye, c;ah§bgt kibrit fabrika -
smda sag elini makineye kaphrmt~ ve 
orta parmag1 sakatlanml§tlr. Yavrucak. 
hastaneye kaldtnlmtsbr. -···· Tramvay giderken atlad1 
~ehremjninde Giinaydm mahallesln

de oturan 17 ya§larmda Kadri oglu Ha
bib Hatay, tramvay giderken atlamak 
istediginden muvazenesini kaybederek 
yere dii§mU§, agtr sur~tte yaralanrni§ • 
br. Yarah ~ocuW, hastaneye kaldmlml§
br. -···-

Giizel Tuna! Bu isim yalmz bir neori 
degil, ic;inden veya arasmdan gec;tigi yecti 
memleketi; sahillerinde konu~uhn on iki 
dili; san sulannm ytkadigt Viyana, Bu
dape§te ve Belgrad gibi uc; hUkumet mer
kezini; iizerinde Avrupa mukadderatile 
oynamlan ve daha da oynan!lacak olan 
bereketli oval an hulasa eder. Tuna, hu 
sahilsiz memleketlerin denizi, Rhin' den 
Karadenize kadar garbla §ark• birle§tiren. 
kendine yo! ac;mak ic;in d<'mir kapth Kar
patlan zorhyan, Macar,n bugrlaymt, Str· 
bm m•smm, Romanyabn.n pctrclunu ta
§Iyan 2700 kilometroluk nehir... Orta 
Avrupay1 doyuran ve besliyen, istilalar 
ovas1. .• 

Versailles muahedesi, Almanyayt yere 
vurmadan ve paralamadan sadece mag -
lub ederken, T roanon ve Saint Germain 
muahedeleri, Tuna Avrupa~mt, parc;a 
par~a ve ~ifte kralhgm u~ asnda viicude 
getirdigi muvazeneyi mahvetmi§ti. Bal -
kanlardan bu yanmadaya kapah ya§tyan 
milletlerin kavgalarmdan uzun mii.ddet 
§ikayet edildikten sonra, ort3. A vrupa, 
sulhun elile Balkanla~tmldt. Suradan bir 
nehir, beriden bir dag aLnarak kom§ulara 
verildi ve Avusturya • Macar kralhgm· 
dan arta kalan topraklar da, Macaristan, 
Avusturya ve t;ekoslovakya, diye ii~e 
aynldt. 

t;ekoslovakyaya asian payt aynlmt~. 
yabanc1 trklardan yedi milyon insan, hay
van siiriisii verir gibi ona veril'lli§ti. Ht"r
halde en biiyiik suc;lu olmad•klan mu -
hakkak olan Avusturya ve M acaristana, 
ceza olarak, deri ile kemik aynld1, etiu 
yaglan, !talyanlara, Sublara. Rumen • 
!ere ve t;eklere dagtt!ld·. Bu suretle, belki 
yaras1 kamyan fakat l},erhalde saglam 
biinyeli ve c;abucak dirilebiler!'k bir AI • 
manyamn kaplSI oni.inde, sonsuz hudud • 
Ian miidafaa imkamndan mahmm iki za
ylf memleket, kolay ele gec;ecek iki av 
btraktlml§ oluyordu. Kald1 ki. bunlardan 
biri olan <,;ekoslovakya, kendi arazisi da
hilinde ve hemen Almanya smtrlarmda, 
bir c;tban gibi, ii~ buc;uk milyon Alman 
ta§tyordu. lkincisi olan A vusturya ise, ik
tisadi ve cografi bir tezad halinde, altt 
milyon Cermenden miiteqekkildi. 

T arihin bUyiik cereyanlan, bazan, 
harb veya ihtilal gibi §Urt§lerle, istikamet
lerini degi§tirirler ve zaytf!a§trlar. Bu -
giin boyle bir hadise kar~;smday,z. Slav 
ve Cermen emperyalistlerine her zaman 
harb sa hast vazifesi goren or!a A vrupa, 
tekrar bu mahiyeti ahyor. ,Simdi, Slav -
lar ve Cermenler, bol§evizm ve nazizim 
ideolojilerini kabul ettikleri ic;in, bu va.:i
yet eskisine nazaran daha vahimdir. 

Bu iki kuvvet her ihtilaflarmda, birbir
lerine ula~mak ic;in, aralarmdaki toprak
larda i.ic; gec;id bulabi)m;~Ierdir. Bu ge -
c;idlerden biri t;anakkaledir. F akat, bu -
giin <,;anakkale mevzuu bahsolamaz, zi
ra Tiirkler oray1 saglam bir muhafa7.a 
altmda tutuyorlar ve Almanyanm, Ak -
denizde mevcudiyeti yoktur. !kincisi Le -
histan ovas1d1r. Lakin, bmada da, Lehis
tan, gerek bu tarafa, gerek (ite tarafa 
mukavemette bulunabilmek iizere 90 ftr
ka tah§id etmi§tir. Bir Tuna kahyor ki, 
miistakbel Cermen ve Slav c;arpt§masmm 
vukua gelmesi muhteme! yegane saba da 
burasidtr. 

Almanya ile Rusya arasmda stkt§lf: 
kalmt§ olan iic; milletten, tehl,kt>li yol ii
zerinde bulunanlar, Rornanya ve t;ekos
lovakyadtr. Astl ~arpl§m•ya intizaren; 
§imdilik, Tuna boyunda. diplomatik mii
cadele ba§lamt§tlr. Rusya t;'!koslov..~kya 
ile yaptJgt ittifak sayesinde, Kant Beth
len'in «Tuna vadisinin Maginot hath» 

itfaiye kanunu 

Her sehir ve kasabada 
Akay miidiirii dondii • 

Ankaraya gitmi~ olan Akay miidi.irii geni, te,ki)at yapdacak 
Cemil, diin sabah ~ehrimize donmii~tiir. -
idarenin Belediyeye devri hakkmda Hi.ikumet bir itfaiye kanunu hazrrla • 
heniiz bir ~ekil tesbit edilmi~ degildir. maktad1r, Bu kanun layihas1 yakmda ik -
Hakiki vaziyet, yakmda belli olacakhr. mal edilerek Biiyiik Millet Meclisine ar-

--- - zedilecektir. ftfaiye kanun layihasmm ka-
kabul etmek dogru olur. Bombardtman buliinden sonra b · i§in idaresi ic;in bir te~
tayyaresi, dii§man deniz kuvvetlerini, dar kilat yaptlacakhr. Bu te§kilatm seferberlik 
denizlerden ve bogazlardan tardetmek, miidiriyetine rapt! ve yahud miistakillen 
sahillerden uzakl§maga mecbur etmek ve idaresi muhtemeldir. Bilhassa zehirli ve 
s1k1 ablukalan bozdurmak suretile, bu yangm c;tkanct gazlerin istimalinden sonra 
kuvvetler Uzerinde dolayisile miiessir ol- tfaiye meselesi ehemmiyet iktisab etlni§ -
maktadtr. Bombardtman tayyareleri, de- ir. Bu layihamn tatbik mevkiine konul
ni'!: harb sahasmt geni§letmek suretile ge- mnsmt mi.iteak1b bi.itii.n ~ehirlerimizde itfa
mileri, harekat sahalanm bii.yi.itmege mec- Y ~ te§kilatJ yaptlacak ve yangm sondiir -
bur etmi§ ve mahrukat tedariki hususunda me ic;in alat ve edevat tedarik edilecektir. 
bunlan mi.i§klilata maruz btrakmt§hr. T ay 

yare, mhh giivertelerinin tepesine De- 33 tonluk bir motor batb 
mokles kihctm asmt§ ve daha ba§ka bir 
askeri karakteristik lehine kullamlabile • istanbul limamna mensub Ahmede 

aid 33 tonluk ihsam Hilda isimli goleti, 
cek olan bir s1klet emsalini, mha feda et- B ulgaristanm Burgaz limanmdan k1:i • 
mek zaruretinde btrakmt§hr. Ve nihayet, mlir yi.iklemi~ ve istan bula dogru geltr-
gemi in§aatc;tlanm, hava defi toplanna ve ken evvelki gece sabaha kar~I c;ok ~id
bindirilmi§ avct tayyarelerine gitgide da- detli f1rtma yiiziinden Karaburnun dart 
ha fazla biiyii.k bir yer vermege mecbur mil a~1klarmda batm1~br. 
etlni~tir. Biitiin bunlar, deniz tabiyesinde, Goletin altl tayfas1 sandalla sahi.l~ 
bombard1man tayyaresinin nekadar mii. • ~tkmaga muvaffak olmu§lardlr. 1nsanca 
hi, ; bir rolii oJd.tgH"H gostermege kafidir. zayiat yoktur. Hamule kurtanlama • 

Rene La Bruyere ml§hr. 

ad1n1 verdigi Karpat silsilesinl ele ge~ir· 
mek suretile bir puvan kazarsd181 ic;\n. 
Almanya daha fazla kmanmaga ba~la-
mt§tlr. 

~#/.~ 

Hitler, iktidar mevkiine gf'l:r gelmez, 
gozi.ini.i, ilk vatam olan Avusruryaya c;e
virmi§ti. Muazzam bir para ~arfedildik -
ten ve ilk tethi§ hareketleri Habitch ta -
rafmdan idare edildikten sonra, ma~.ud 
1934 ayaklanmasmt hamlad•. Bunun, 
Do!fuss'iin katlile neticelendigi malum -
dur. Bu te§ebbiisii.n maglubiyetle netice -
lenmesi ii.zerine, Hitler, F on Papen rna· 
rifetile bir diiriist hareket taarruzuna gec;
ti. 11 temmuz 1936 d'l yaptlan Avus -
turya - Alman musalahasmt, nazi faali
yetinin mi.isamahasile k'lr~llanan bir te • 
zayii.dii takib etti. Avusturya hiikumetin
de, Hitler'in kendi adamlan olan Dahi -
liye Namlan bulundular ve biiyiik nazi 
~efi yii.zba§I Leopold'un te§vikil<", «biiyiik 
Almanya» fikri, proleter muhitlerde bile 
gitgide yer tutuyordu. 

Bugiin, pancermanist ideoloji, §uphesiz 
ftalyan amili yiiziinden ve Roma - Berlin 
mihverinin icablanndan olarak. istika -
metini degi§tirmi§tir. Derhal ,]hak mese
lesini §imdilik heniiz mevsimsiz oldugu 
ic;in, naziler, Avusturyada, Alman hii. -
kumetini ni.imune ittihaz ederek bir nas -
yonal sosyalist hiikumet tesisine c;aiJ~Iyor· 
lar. Bu hiikumet, daha iyi bir §ekil bulu -
nunctya kadar, Almanyanm peyki ve sa
dJk bir miittefiki olacakttr. 

Macar siyaseti, on sekiz aydanberi his· 
sedilecek derecede degi§mi§tir. lrkc;1 te -
mayiilleri umumen malum olo1n General 
Goemboes'iin vefatl, bu degi§ikligi teshil 
etlni~tir. Halefi Daranyi, jermanik ol
maktan ziyade daha mutedil, daha bariz 
bir Tuna siyaseti takib ediyor. Muhtelif 
siyasi mehafile mensub Macarlar, nihayet 
Avusturyamn Almanya tarafrndan yu -
tulmastm miiteaktb kendilerine intizar e -
den aktbetin de pek ho§ olmiyacagmt an
lamt~lardu. Bir Tuna te§kilatmm esas1 o
lacak olan Cekoslovakva ile anla§mak 
fikrine miitemayildirler. Bu anla~ma, 
ekalliyetler statiisiiniin tadili ve belki de 
miitevaz1 toprak imtiyazlan mulabilinde 
yaptlacakttr. 

A vrupa, zaytf noktalari olan Balttk 
devletleri, F elemenk, Wall.Jn-Flamand 
ve Tuna memleketlerini ya te~lcilata bag
hyacak ya mahvolacakttr. 

Tuna havzasmtn kendi kendini te•ki -
latlandtrmast laz•mdir. Zira, dahilden 
te§kilatlanmtyacak olursa, haricden, bii • 
yiik devletlerden biri hesabmd te§kiHtla
nacakttr. F ransamn ve bilhassa lngiltere
nin, Tuna ihtilaflanm },a!letmel iizere 
niifuzlanm kullanmalan §arUtr. 

Viyana, Prag ve Budape§le\1in, siiku· 
net bulduktan sonra, once ikt1s<1di bir an
la§ma yapmalan, sonra, ne §ekilde olursa 
olsun, miitearnza ka!'§I mii§terek bir sulh 
ve mukavemet statiisli tanzim elmeleri la
ztmdtr. 

Bu iic; dost, kom§U bi.iyii.k devletlerln 
miidahalelerini bertaraf ederek, !ngiltere
nin muavenetile, hakimiyetlerini terket • 
meden, diplomatik ve ekonom;l.. bir an -
la§ma etrafmda ne zaman top!amrlarsa; 
bu iic; dost, istiklallerini koru'11.al i~in. ne 
zaman 30 milyon niifusu bir aTaya top -
larlarsa, o zaman Tuna, te~rar insan 
c;ehresi iktisab edecektir. 

Giiniin birinde, Romanya ve Y ugos • 
lavya, Tuna sulhu rrianzumesine iltihak 
ve bunu itmam edebilirler. 0 zaman, Av
rupa, en yakm harb tehlikelerin; bertaraf 
etmi§ olacakttr. 

«Lu» den 

Kazanc • • verg1s1 

Yiizde on tenzilat be, 
senede yap1lacak 

Kazanc, muvazene ve buhran vergile
rinin birle~tirilecegi ve heyeti umumiyesi 
kazancm yirmi be§i miktannda bu vergi
lerde hiikumetin ~nzilat yapacagt yazt!
mt§tl. AldJgJmlz malumata nazaran bu 
hususta Maliye Vekaleti muhtelif §ekil
ler i.izerinde tetkikat yapmt~hr. 

Mevzuubahis lenzilatm her sene 
viizde iki. indi~iln:ek suretile diger vergi -
!erie tevh1d cdtlmi§ olan kazanc vergisinde 
be~ sene zarfmd;o yiizde on miktarmda 

tenzilat yaptlarak vergi nisbeti yiizde yir
mi be§ten yii.zde on be§e indirilmi~ olacak
IJr. 

Bursa otomohillerinin 
plakalarl degi§tiriliyor 

Bursa (Hususi) - Bursadaki otomo
billerin plakalan degi§tirilecektir. Be
lediyenin verdigi karara gore, bu plaka
lar, Ankara plakalarma benziyecektir. 
Yeni plakalar, ktrmtzi zemin iizerine 
beyaz numara konmak suretile yapila
cak ve §imdiye kadar (Bursa) ismini 
ta§lyan otomobillere (B.S.) i§areti ko -
nacakhr. 

T elefonla sakalasma . ' ----I'R\ i.in bu si.itunda oriimcegin baro 
1.6::!1 metro rolii oynadtgma clair bir 

yaZJm GJktt. Ak§ama dogru da 
matbaada otururken telefon c;aldt, «ule
madan Hayrullah» adh bir okuyucu be
ni makinenin ba§ma c;agud1, §U dersi 
verdi: 

«Kargalar mutaddan ziyade bagmr
lar, stk Stk U<;U§Up oteye beriye konarlar5a 
biraz sonra yagmur yagacagt anla~thr. 
Onlar uzaga uc;may1p yuvalarma erken 
donerlerse ertesi giin yagmur inme:;i 
muhakkakttr. Nitekim yiyecek bulmak 
ic;in uzaklara gitlnelerinden de havamn 
giizel olacagt istidlal olunur I 

ineklerle beygirlerin ahtr duvarlanm 
- yani ri.itubetten dolayt husule gelen 
giiherc;ileyi - yalamalan yagmur d~~ece· 
gini bildirir. Tavuklarm tiiylerini kabar· 
larak toz halindeki topraklarda yuvarlan· 
malan .~ir ftrtmanm yakla§tlgtm haber 
verir. Ordekler su iizerinde birbirini ko
valarlar, kanadlanm c;1rpa c;trpa suya da
larlarsa bir bora geliyor demektir. Anla
rm kovanlanndan c;ok uzakla§mamalan, 
yahud kovana cemiyet halinde toptan 
donmeleri yakm bir yagmura alamettir. 
K!rlangtc;lann u~U§ masmda suya veya 
topraga temas eder gibi bir vaziyet alma
Ian f1rtma kopacagma, yiikseklerde u~· 
malan da havanm gii.zel olacagma deli( 
sayllmt§tlr. 

Ak§ami.istii. tarla fareleri meydanda 
gezer, bahklar suyun sathma yakm ylizer. 
kurbagalar boyuna ot.erse havarun birka~ 
giin giizel gitmesi mukarrer demektirl E
ger kurbagalar suya ziyade dalar veya 
~amurun ic;ine sokulursa f1rttna yiiz gos• 
terir. 

Sinekler de riizgann esmege ba§lama
smdan ve yagmurun dokiilmesinden ya
rtm saat once iistii ortiilii. yerlere, ev ic;eri
lerine sokulurlar !..» 

Ulemadan Bay Hayrullaha zahmet e• 
dip telefonla bu bilgiyi bana bagl§ladtgm• 
dan dolayt te§ekkiir ettikten sgnra §U ftk
ray! soyledim: 

«Vaktile biiyiiklerden birine bayra:n 
tebriki yazmak istiyen bir adam, mektu· 
bunun §airane, edibane ve zarifane d
maslm arzu ettiginden miin~eat denien 
kitablardan birine ba~vurur, oradaki .:ir
neklerden birini sec;ip kopya eder, at1m 
imzalay1p postaya verir. 

~imdi heyecanh bir intizar devri •a~
lamJ~br. Mektub, edebi ni.imune saila
cak kadar kuvvetli ve giizel. Bak.Jm, 
onu okuyacak olan zat ne diyecek ?. Sa
de bir te~ekkii.rle mi iktifa edecek -oksa 
mektubda beliren edebiyat kuvv:tii de 
takdir edip bir~eyler mi soyliyecek ?. 

Kitabdan mektub kopya eden dam 
i~te bu dii~ii.ncelerle avarele~ip durrken 
kendisine bayram tebriki yollamlan :atm 
cevabt gelir. K1sa ve pek k1sa olan b ce• 
vab $U §ekildeydi: 

«Bayram miinasebetile yazdtgmiz teb
riknameyi aldtm. Memnun oldum. r\ek
tubunuzun kar§thgl filan kitabm filinca 
sahifesindedir azizim I» 

Ben telefon ba~mda ftkray1 bitirnc$ 
ulemadan Bay Hayrullahm sesi kulagm
da titredi: 

- Benim ifademle sizin ftkn araan
daki miinasebet? 

lki dakika miisaade diledim, telefonu 
ac;1k b1raktp kitabhaneye ko~tum fihriste 
bakarak aradtgim kitabm numaasmt ve 
sonra kitab1 buldum, acele acele ahifeleri 
kan$tmp kii.r;iik bir not ald1m v1 doniip 
Bay Hayrullaha cevabtmt verdin: 

- Sizin barometrola~brdigm~ hay
vanlann bu rolleri hakkmda da 1S84 y1h 
ir;in tertib ve ne~rolunan Rebii M a' rifet 
adh takvimin 35 inci sahifesinde hayli 
yaz1 var baytm. 

M. TURHAN TAN 
-

Bir Adam Y aratmak 
Arkada§tmtz klyrnetli ~air Necib Fa

ztl K1sakiiregin (Bir Adam Yaratmakl, 
isimli piyesi, duydugumuza gore kanu'
nuevvelin ortalanna dogru temsil edl
lecektir. Necib fazJlm, ikinc' piyesi o
lan (Bir Adam Yaratmak) tc. e~siz bic 
muvaffakiyet elde ettigi ve e;erin Av
rupa dillerine de terciime edilecel(i 
soylenmektedir. Eserde, yazd1g1 bir 
eseri aynen ya~tyan bir muhanirin ha
yah tasvir edilmektedir. Arkllcia~tmiza 
muvaffakiyetler temenni ederiz. 

__. ......... 
Lokomotif fahrikas1 

Alman malumata gore, lokomotif fab
rikast tesisi hakkmda isve~, Alman ve 
ingiliz fabrikalan tarafmd~n vaki olan 
teklifler hiikumet~e tetkik edilmi~tir. 
Bu fabrikanm da Karabiik fabrikastnt 
viicude getiren !ngiliz firmas1 tarafm
dan Karabi.ik civarmda in~a edilmesi 
muhtemeldir. 

Fitre 
Evimize btraktlacak fitre zarflan

na, bi.i tiin comerdligimizle alaka gos
termeliyiz. 



( 

W::UMHURIYET 

Fene ah~e Yunanlllara 3 • 2 maQIUb oldu 
Lik mac;lannda F ener Siileymaniyeyi 4 -1, Galata sara y I. sporu 4 -1, V efa 

T opkap1y1 4.., 1, Giine§ Beykozu 3- 0, Be§ikta§ Eyiibii 11- 2 yendi 
Dun muhtelif sahalarda lik mac;lanna 

devam edildigi gibi, F enerbah~e de sa • 
bahleyin, 11 de Y unanistanm Enosis ta· 
klrnile mac; yapmi§tlr. Bu miisabakalarm 
afsilatm1 a§ag1ya yaz1yoruz: 

Enosis: 3 • Fenerbah~e: 2 
Atinanm Enosis takzm1 diin iigleden 

evvel T aksirn stadyomunda F enerbahc;e· 
ye kar§I ikinci mac;m• yaptl. Mac;m ogle
den evvel yapi!rnasma tagmen tribiinleri 
dolduracak kadar bir seyirci kiitlesi stad· 
yomda toplanmi§h. Gi.ine~li ~azi T ezca· 
mn hakemligi altmda cereyau tden bu o· 
yuna misafirler bir giin evvelki takirnlari
le; F enerbahc;eliler de §U tertibdeki bir 
te~ekkiille i§tirak ettiler: Hi.isameddin -
Lebib, Orhan • Mehmed Re§ad, Ange
lidis, Esad • Niyazi, Na:mk, Fikret, Na
ci, Hi.isnii. 

Bir giin evvelinden ba§laYJp k1sa fasi· 
lalarla yagan yagmur sahay1 bir c;amur 
deryasma c;evirdiginden oyun pek zevk
siz bir §ekilde cereyan etti. Boyle bir sa· 
hada futbol bilgisinden ziyade vi.icud ka
biliyetile taharnmul meseleleri biiyiik rol 
oynad1gmdan Enosis'in oyunculan ken • 
dilerini gostermek fmatma kavu§rnu~ ol
dular. F enerbahc;eliler ise, kendilerine 
sanki oyundan evvel miimkiin oldugu ka
dar fena oynay1mz, diye tenbihatta bulu
nulmu§ gibi davrand•lar ve hakikaten 
mevsimin tasavvur edilemiyecek kadar en 
fena oyununu <;Jkard•lar. Enosis'in enerji
ye miistenid sallapati oyunu ~amurlu sa· 
hlarda tatbik1 caiz yegane oyundu. Fe
ne~ahc;elilerse kendilerini gii1el bir ha -
vad\ ve ye§il ~irnen i.izerinde z.annederek 
daVBndiklanndan pasla§mabn daima 
c;am1rlara tabid!, siirii§lerde gene «;amur 
ve subirikintileri rakib miidafaasmm i~ini 
kolaJa§tlrdJ, velhasd F enerba~'reliler diin 
hi«; 6 ak!lh davranam1yarak kuru ha • 
vadai oyunlanm tatbik etrnd .. isterneleri 
yiiziiden rnuvaffakiyetsi2lige ugrad1lar. 

Ilk goller 
11k ~olii 13 iincii dakikada rnisafirler 

athlar. Mehmed Re§adm c;amur yiiziin· 
den bi topu stop edememesi Y unan ta -
k1m1nu solic;ine bu goli.i atmak fmatm1 
verdi. Be~ dakika sonra F enerbahc;eliler 
Fikrel!l bir frikik atl§mdan, beraberlik 
say!Sil temine muvaffak oldular. 

Sonraki goller 
Bmdan sonra san laciverdliler Hiis • 

niini.i1 yerine Orham oyuna alarak hi.i • 
cum .1atlanm Niyazi, N aci, N am1k, Fik
ret, )rhan §eklinde tadil ettiler. F akat 
bu cegi~tinne bir netice vermedi. 27 nci 
dakicada Enosis'in gene solic;i sagdan or
talaaan top a giizel bir ka fa vu_~arak ta • 
k1mma iknci golii kazandud1. Uc; dakika 
sonra da rakib kaleye yiiklenen F ener 
muhacimleri bir penalh vuru§u kazand1 • 
lar. Namk bunu gole c;evirdi ve devre 
2 • 2 benberlikle bitti. 

J kinci J evre 
tkind ~evrede F enerbahc;el:Jrr biisbii • 

ti.in fena bir oyun tutturdular ve Enosis 
saga<;Igmn 8 inci dakibda attlgi ii<;iincii 
golii telali edebilecek bir §ek1!de toparla
namaddar. F ener tak1m; ktndisini mag· 
lub vaziyttten <;Ikaracak gol:i atamad1k· 
<;a sinirler.iyor, fena ve huc;m oynuyor -
du. T abiatile favuller c;ogahyor ve ha · 
kern, s1k sg F enerliler aleyh:ne serbest 
vuruslar veriyordu. Bir arahlc mac; daha 

• kiZI§ti ve ser:le§ti. Mehmed R r'§ad Y u • 
nanhlardan )irini yaraladJg. nd;~n hakem 
tarafmdan s1.hadan <;Ikanld1. San laci -
verdlilerin SJn on dakihda oyunlanm 
tutturabilerek yapt1klan iistils~e akmlar 
da Enosis mudafaasmm yerinde miida • 
halelerile ~ir netice vermedi ve rna<; 3 - 2 
F enerbahcenin mag!Ubiyctile ndicelendi. 

Mii1asebetsiz bir hareket 

F enerbah~e 4, Siileymaniye 1 
Kad1koyde F ener stadmda da lik 

mac;lanna devam edildi Bu stttdda diin 
yalmz F enerbahc;e - Siileymaniye kar§I· 
la§masi vard1. 

Havanm bozuk ve yagl§h olmasi do· 
layisile sahada az bir seyirci kutlesi goze 
c;arpiyordu. 

T akimlar §U §ekilde sahava c;•ktllar: 
F enerbahc;e: N ecdet • Sedad ,Lebib • 

Esad, Angelidis, Hayati • Naci, $aban, 
Muzaffer, Fikret, Orhan. 

F ener oyunculanmn bir losmi, ogle -
den evvel Enos is' e kar§I oynaJJU§lard!. 
Sirndi ikinci mac;• yapiyorlard .. 

Siileyrnaniye: Muvaffak • Ruhi, BUr
han - 1brahim, Orhan. Ra~iJ • Rauf, 
Dani§, Ibrahim, 1brahim, H'imd:. 

Hakem: F eridun Kil1c. 
Oyun F enerbahc;enin bir hiicumile ha~

ladi ve top hemen Siileyrnani:venin yan 
sahasma girdi. Oyunun ilk on be§ daki • 
kas1 F ener hakimiyeti altmd<~. fakat go!· 
si.iz gec;ti. On be§inci dakikada Orhanm 
bir ortasmdan istifade eden ~aban San 
laciverdlilerin ilk say1s1m c;•kat d1. 

Siileymaniyeliler bu golden sonra biraz 
ac;Illr gibi oldular ve yapbkl~n. giizel ~~ir 
iki hiicurn neticesinde Hamdm .. , ayag1le 
beraberligi temin ettiler. • 

Devrenin bun dan sonraki k!Stmnda Fe
nerliler gene hakimiyeti aim!§ bulunuyor· 
lard!. Fa kat, rakib kale i.iniinde, topu 
fazla ayaklarmda beklettiklerinden hii -
curnlan neticesiz kal1yordu. Nihayet 
devrenin sonlarma dogru onst-ki:~: ic;inde 
topu yakahyan N aci s1k1 bir ti.itle ikinci 
golii yaptJ ve biraz sonra da drvre 2 - 1 
F enerbahc;e lehine bitti. 

lkinci devre 
tkinci devreye Siileymaniyeliler ener -

jik bir oyunla ba§Iadilar ve m~teaddid 
defalar topu rnuvaffakiyrtle F ener kalesi 
onlerine getirdiler. Fakat biiyuk bir gay
ret sarfile temin ettikleri bu Ukurnlarda
ki gol fmatlanm miihacirnlerinin acelesi 
yiiziinden kaybediyorlardi. 

On altmCI dakikada gericlen uzun bir 
pas alan ~aban daha fazla §ah~i bir gay
retle F enerbahc;enin iic;iincii goliinu yap· 
b. 

Siileymaniyeliler 3 - 1 maglub vaziyet· 
te olmalarma ragmen c;ok giize! nynuyor
lardt San laciverdli miidafiler Siileyma· 
niyenin bu gayretli oyunu kar~1smda mi.i
teaddid tehlikeleri gi.ic;liikle atlatabildi -
ler. 

Bu suretle devam eden oyunun bitme· 
sine be~ dakika kala Muzaffer F enere 
dordiincii golii de kazand1rdt ve oyun 
4 • J F enerbahc;enin galibiyeti!e bitti. 

Giine§: 3 • Beykoz: 0 
T aksim stadyomunda gi.ini.in birinci lik 

mac;m• Giine~le Beykoz tak1mlan yaph -
Jar. Hakem Nihadm idaresinde cereyan 
eden bu oyuna tak1mlar iU 1ekillerle i§ti -
rak ettiler: 

Giine§: Cihad • F aruk, Re~ad • Dani§, 
R1za, Yusuf - Salahaddin, Omtr, Me -
lih, Murad, Rebii. 

Beykoz: Safa - Bahadu, Halid - Sa
deddin, Kemal, Mehmed- Turban, Mu· 
rad, Said, ~ahab, Kaz1m. 

Giine§ takim1 oyuncularmdan yansi bir 
gun evvel Enosis'e kar~I oynam1; olduk -
Janndan yorgundular. Fakat buna muka· 
bil stadyomdaki c;amurun h·v~mlm. ogren
mi§ bulunduklarmdan, on~ gore. h1r o~un 
tutturmak ic;in fazla vakit g~'<;llrnediler. 
SJkJ bir miidafaa ile kar§lla~an Beykoz 
hiicurn hath tamamile muattal bir hale 
geldikten sonra oyunun merkez s1kleti si
yah san kalesinin pek p.kmlannda yer: 
le~ti. Giine§lilerin tesis ettiklt'ri bu haki
miyet malannda hi.icum hatlan da azami 

Ma~m ikinci devresinde cereyan eden 
bir hadiseyi buraya esefle kaydetmek 
mecburiyetindeyiz. Y unanhlarm saga~1g1 
iic;iincii ve galibiyet goliinii a!mca Hiisa· 
meddin misafir oyuncunun U1.er;ne yiirii· 
yerek boks sporunda bile caiz olmiyan 

oyun kar§Ismda bir miiddet maglfib vazi- toplanmi§ bulunuyordu. 
yette ka!dJ!arsa da 14 i.inci.i dakikada Ilk mac; hakem Niyazinin idaresinde 
Lfitfi s1k1 bir ~i.itle takUJUm beraberlige u· Demir~ankaya • Giiven~spor tak1mlan a• 
la§hrmaga muvaffak oldu. T opkap1hlar rasmda yaplld1. Ba§langicda berabere 
ma~1 beraberlikle bitirebilmek i~in canla • hissini veren bu oyunda yava~ yava~ ag1r 
rm1 di§lerine takmi§ bir halde oyuna de - basan Demir~ankaya mac;t 4 - I kazand1. 
vam ederlerken Hi.iseynin verdigi bir pas· lkinci ve gi.ini.in en mi.ihim mac;1 ise 
tan istifade eden Sukri.i Vefay1 2-1 galib Muhafizgi.ici.i • Genclerbirligi arasmda 
vaziyete gehnnce T opkap! mi.idafaasi yap!ld1. 
birdenbire gev§edi. Bundan istifade eden Bir gi.in evvel yagan yagmurun tesiri· 
V efahlar Muhte§emin frikik ah§mdan i.i· le sahamn c;amurlu olmasma ragmen, o
c;i.inci.i, gene Hi.iseynin pasmdan Si.ikri.i yun seri ve c;ok heyecanh oldu. Mac;a ba§• 
dordiinci.i gollerini yapt.Iar ve mac; 4-1 lar ba~lamaz Genclerin sagdan yaptlgt 
V efamn galibiyetile neticelendi. s1k1 bir hi.icumda sag a~1gm ortaladJgl to• 

Be§ikta§: 11 • Eyiib: 2 pu, demarke vaziyette bulunan sol ac;1k 
Sere£ stadyomunda ikinci mac; Be§ik· yakalad1 ve gi.izel bir vuru§la has1m ka• 

ta§la Eyi.ib tak1mlan arasmda oynand1. lesine soktu. 

Galatasaray " istanbulspor mat;mdan bir enstantane 

lstanbulspordan Adnan Akmm idaresin- Devrenin 25 inci dakikasmda hakem 
de cereyan eden oyuna Eyi.ibliiler kale- MuhaflZin sag mi.idafiini sahadan <;Ikard!, 
cileri Halidden, Be§ikta§hlar da Hiisni.i Bunim i.izerine sag ac;1k mi.idafaaya gec;e· 
ile Hakk1dan mahrurn hirer tak1mla i§ti- rek oyuna yeniden ba§landJ. Muhaf1zgii• 

Beykozlular nisbeten daha ac;1k bir oyun zaman zaman da Enverle Orhamn cid • 
kabul ederek mukabil hiicumlar yaprnak den giizel oyunlan san kmruzihlann gol 
istediler. Fa kat, bunlarm hic;biri netice ve- yapmak te§ebbi.islerini aki1,11 buakiyordu. 
recek vaziyetlere girmeden Farukla Re- Buna mukabil lsmet; bir lstanbulspor a· 
tad tarafmdan bertaraf edildiler. Ma<;m kmmda az daha takimina ikinci goli.i ka
son dakikalan ortalarda, topu <;amurdan, zanduacaktJ Kale direginin yamba§mda 
rakib oyuncudan kurtarabilmek ic;in nev- duran topa Si.iavi daha evvel ye~i§erek 
midane c;ah~alar arasmda gec;ti, fakat kalesini bu <;ok mi.ihirn alan tehhkeden 
netice degi§rneden oyun 3·0 Gi.ine§in ga- kurtard1. 
libiyetile bitti. Galatasaraym golleri . 
Galatasaray: 4 • I. Spor: 1 lstanbulspor miidafaasi Galatasaraym 

gittikc;e artan tazyikine otuz be§inci daki
kaya kadar dayand1 ve ondan sonra bir
denbire ~oziildii. Bundan istifade eden 
san k1rm1Zlhl ar, on dakika i~inde, ustiiste 
u<; go) c;1kararak berabere bitmek istida
dmda olan bu mac;1 4-1 lehlerine c;evirme· 
ge muvaffak oldular. v 

lkinci rna<; Be§ikta§tan Basrinin idare· 
sinde ve Galatasarayla fstanbulspor ara
smda cereyan etti. T ak1mlar §U tertibler· 
de idilert 

Galatasaray: H1Z1r ·Salim, Siiavi .. 
Mustafa, Hicri, F az1l - Necdet, Si.iley • 
man, Bi.ilend, E§fak, Danyal. 

lstanbulspor: Fikret • Hasan, Samih
Enver, Hayn, Orban - Seyfi, Sami, Sa· 
bih, Ismail, ismet. 

Ma<; <;arnura ragmen c;ok h1zh bir §e -
kilde ba§ladi. Fa kat dakikalar ileriledik
c;e hlZlndan, giizelliginden kaybederek i§, 
boyle c;amurlu sahalarda mutad oldugu i.i
zere, bazu kuvvetine, tahammi.ile dayan· 
d1, Galatasaray tak1mmda E§fakla F az1· 
lm miiternadi driblingleri, Mustafanm «;a· 
muru nazan itibara almadan yerden pas 
vermek istemesi, Hicrinin de hie; muvaffak 
olamamas1 1stanbulsporlularm «;ali~ma im
kanlanm kolayla§hnyordu. Hasanla Sa
mih geride c;amurlu saba oyununa hemen 
inhbak ettiklerinden 1stanbulspor miida -
faas1 rahat bir §ekilde oynarken hiicum 
hattmda da Sami, Sabih ve 1srnet fmat 
dii§tiikc;e Galatasaray kalesine akm ya -
p•yorlardJ, 

latanbul•porun golii 
7 nci dakikada Mustafanm c;amura ta· 

Han yerden bir pasm1 kapan !.;mail topu 
uzun bir vuru§la Galatasaray kalesine 
gonderdi, HIZlr bunu ayakla uzakla§hr· 
mak isterken muvaffak olamad1, Sami de 
Galatasarayhlarn bu c;ifte hatalanndan is
tifade ederek 1stanbulsporun goli.inii yap· 
tJ. 

Bundan sonra vaziyeti telafi etmek is
tiyen Galatasaray)IIar F az1l, Hicri ve 
E§faka yer degi§tirttiler. Fa kat yukanda 
saydJglrnlz oyuncular ayni hatalanm o -
yunun sonuna kadar tekrar etmelerinden 
san kirmiZI tak1mm bir tiirli.i temposunu 
tutturamad•g• gori.ildi.i, 

Nihayet otuzuncu dakikada Ko§esinde 
unutulmu§ ve rnuattal bir halde duran 
Necdete bir pas gelebildi. Bunu takib e
den bir ortalayi§ 1stanbulspor kalesi onle
rini kan§hrd1. Fikretin elinden kac;IrdJgi 
tapa yeti§en Hicri Galatasaraym birinci 
ve beraberlik saylSlm yaph. Bundan son· 
ra, devrenin sonuna kadar iki taraf da 
azarni gayretlemi safettile;se de miisavat 
bozacak goli.i ~·karamadJ!ar, devre 1-1 
beraberlikle neticelendi. 

fkinci devrede Galatasarayhlarin hii • 
cum vaziyetini daha c;ok ellerinde tuttuk· 
Ian goriili.iyor. fakat Hasanla s.n~ihin ve 

( 

lkinci goli.i Biilend Necdetten ald•g• 
bir pasla, uc;i.inci.i goli.i Siileyrnan gene 
Necdetten aldigl bir pasla nihayet di.ir • 
di.inci.i goli.i ]:izzat Necdet bir frikik _at!• 

Giine§-Be;koz ma!,;mdan bir goriinii~ 
~mdan yaptJlar. Seksen dakika mi.iddetle 
kalelerini muvaffakiyetle miidafaa eden 
lstanbulsporlular da tak1rnm umumi ahen· 
gine uyan bir hi.icum hath olsayd1 bi.itiin 
yiik mi.itemadiyen san siyah miidafaasma 
dii~ez ve arasua nefes alma imkamm 
bularak mac; berabere neticeleninciye 
kadar dayanabilirdi. 

Galatasaraydan ba§ta Necdet olmak 
iizere Biilend, Salim ve Si.iavi muvaffak 
oldular. 1stanbulspordan da Hasan, Sa
mih, Orhan ve lsmet c;ok iyi idiler. 

Vefa: 4- Topkapu 1 
Seref stadyomunda birinci ki.imenin ilk 

Jik ma<;I Vefa ile T opkap! takllTllan ara
smda 0 ynand1. Hakem Giine§li Sazi T e~· 
camn idaresinde cereyan eden mac;m bi
rinci devresinde T opkap1hlar c;ok c;etin ve 
c;ok giizel bir tempo t~tturmaga muvaffak 
oldular. Bir arahk Sa1m ba§mdan yarala· 
narak oyundan c;•kmca Vefa on ki§i kal
rnl§ oldu ve c;ok siki§tl. B~ndan itifade 
eden T opkap1hlar giiz~l h1r gal yaparak 
1-0 galib vaziyete ge~t~ler. V a~ahlar be
raberligi temin etmek J~m c;ok ugra§tiiarsa 
d devrenin sonuna kadar muvaffak ola
m:dJ!ar. Devreyi T opkapihlar I -0 galib 

bitirdiler. • .. 
Ikinci devrede de Vefahlar avm guzel 

Kuliiblerin puvan vaziyeti 
Mac; adedi Galib Beraber Maglub Athg• gol Yedigi go! Puv:m 

Fenerbahc;e 4 3 1 18 3 11 

k 'I ci.i on ki§i kalmasma ragmen Genclerbir• r ~ ettJ cr. 
Oyunun ilk anlan miitevazin bir halde ligi kalesini mi.iternadi bir tazyik altmda 

gec;ti; fakat ondan sonra Be§ikta§hlar bulundurarak tehlikeler yaratlyordu. 
Naz1m, Muzaffer, gene NaZirn ve Feyzi Devrenin bitmesine 4 dakika kala ge• 
vasitalarile arka arkaya dort go! yaptJiar. ne MuhaflZln yaphg1 tehlikeli bir hi.icum· 
Euna rnukabil siyah beyaz mi.idafaasmm da merkez muhacim s1ki bir §i.itle takirnl• 
hatasmdan bir penalt1 kazanan Eyi.ibli.iler na beraberlik sayiSlm kazand1rdi. Bu su• 
Si.ikri.ini.in ayagmdan birinci gollerini c;• • retle devre 1 • 1 beraberlikle neticelendi. 
kard1lar. Eyiib kalecisinin, zay1f oldugu- 1kinci devre ba§lar ha§lamaz gene ay• 
nu sezen Be§ikta§hlar akmlanm uzaktan ni tehlikeli ini~lerle has1m kalesini tazyi· 
olsun yakmdan olsun §iitle neticelendir- ka ba§hyan MuhafiZhlar 17 nci dakika• 
megi ihmal etmediler ve bu sayede Sere£· da solic;in ayagile ikinci galibiyet goliini.i 
le Muzaffer vasitalarile iki gol daha c;•· de yapmaga rnuvaffak oldular. Bu gol· 
kararak birinci devreyi 6-1 galib bitirdi- den sonra Gender biraz canlamr gibi ol· 
ler. lkinci devre tarnamile Be§ikta~hlarm dularsa da, netice i.izerinde rniiessir ola• 
hakirniyeti altmda cereyan etti. Bu dev • mad1klarmdan mac;. on ki§i oynamalan• 
rede Haydarm Eyi.ibe kazand1rdigi ikin· na ragmen 2 - I MuhafiZln lehine neti• 
ci gole mukabil Be§ikta§hlardan N az1m celendi. 
yedinci, E§ref sekizinci, gene Nazim do- lzmirJe 
kuzuncu, Enver penalt!dan onuncu, ;;e • hmir 28 m rina 
ref on birinci golleri yapt1lar ve ma~ bu bugiin devarn olundu. Hava yagi§h oldu• 
suretle Eyi.ibiin 11-2 maglubiyetile neti- gundan tribiinlerde seyirci azd1. 
celendi. B~ikta§ da, bu sene i~in, kml- 1Ik rna~ Doganspor • Demirspor ara• 
mas• hayli gi.i«; gori.inen bir gal rokoru te- smda idi. Biitun tak•mlann adeta tecrii· 
sis etti. be sahas1 gibi alan Demirspor bugi.in de 

1kinci kiime ma~lari Doganspora I 3 - 1 gibi bi.iyi.ik bir fark" 
fkinci kiime ma«;lanna yalmz ~eref Ia yenildi. 

stadyomunda devarn edilrni§, Kadikoyi.in- Bu ma«;tan sonra Alsancak - Ate§ ta• 
deki kar§IIa~ma tehir edilmi§tir. Seref k1rnlan kar§Ila§tllar. Y agmurun hafif ha• 
stadyomundaki ma«;I Ortakoyli.iler Kara· fif devam etmesine ve sahanm da c;amur• 
giimriigi.i 2-0 yenmek suretile kazanmi§· lu olrnasma rag\Uen, rna~ c;ok seri oldu. 
lard1r. Ate§lilerin lehleline olan bir penalt1dan 

Barutgiicii sallasindaki istifade edem~melerine mukabil Alsancak 
be§er dakika fas1la ile iisti.iste 3 gol yapt1. 

ma~lar Alsancagm kaydettigi 4 i.incii golden 
Havamn yagrourlu, sahanm da «;amur- sonra Ate~liler penaltJdan bir go) yapa• 

lu olmasma ragmen Barutgiici.i ile Da - bildiler. Bu suretle birinci devre 4 • 1 
vudpa§a tak!lTllan arasmda mukarrer Alsancagm Jehine bitti. 
mac;lar dun Bakukoyiinde Barutgucii sa· lkinci devre ba§lad1g1 vakit her iki 
hasmda yapilmi§tJr. Neticede Barutgiic- takim da uzun rnuddet go) c;1karamadl. 
liiler gene tak1mlannda 3-0, B tak1mla • Oyunun sonlarma dogru Ate§in 2 nci 
nnda 3-2, A takimlannda da 3-1 galib goli.ine mukabil Alsancak be§inci goliinii 
gelmi§lerdir. Havamn yagi§h olroasmdan de yaparak, rna<;! 5 • 2 kazand1• 
voleybol rna~! tehir edilrni§tir. Son rna~ U«;ok _ y amanlar arasmda 
Beyoglu Halkevinde tertib e· cereyan etti. 

dilen voleybol miisabakalarl Birinci devrede her iki takllTl da mu• 
Beyoglu Halkevinin tertib ettigi voley· vaffak ve gi.izel bir oyun ~1kararak bir· 

bol mi.isabakalan di.in yapilmi§hr. Birinci hire vaziyette iken, U~ok son dakikada 
kategoride Galatasaray Hilali, Haydar • bir gal daha ~1kararak devreyi 2 • 1 le· 
pa§a Vefay1 maglilb etmi§, ikinci katego· hine bitirdi. 
ride F atih Vefay1, Haydarpa§a Kurtulu· ikinci devre ba~lar ba§lamaz, s1k1 ve 
§U, Mi.ihendis mektebi Y eni ~i§liyi yen • seri hiicumlarla Y amanlar kalesini tazyik 
mi§tir. Oc;i.inci.i kategoride de Amavud- altma alan Uc;ok birbiri arkasma 3 gol 
koy Avusturya rnektebine, Celikkol Bar- yaptl. Bu arada birdenbire canlanan Ya· 
kofbay'a, ltalyan mektebi Mecidiye ta • manlar da ani bir hiicumla ikinci say1lan• 
k1mma galib gelrni§lerdir. m kaydettiler. Yapilan bu son golden 

AnkaraJaki ma~lar sonra oyunun zevki kalmad1. O~okun a• 
Ankara 28 (A.A.) - Lik mac;larma g1r basmas1 gol adedini 8 e <;Ikard!. Ma• 

bugi.in de devam edildi. Havamn kapah c;m bitmesine 15 dakika kala vaziyet 
ve oldukc;a soguk olmasma ragmen, sa· 8 - 2 iken Y arnanlar hakernin verdigi ka• 
haya i.ic; bine yaktn bir merakh kiitlesi rara itiraz e.derek sahaYJ terkettiler. 
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Sinobda bir spor kuliibii kuruldu 

· ve coup bas tabir edilen bir darbe ile 
kendisini yere serdi Bu hareket bir ta • 
raftan tribiinlerde Rum vah.ndd§lanmiz 
tarafmdan c;irkin yaygaralar basmalan, 
diger taraftan da kendi~inin oyt•ndan <;! • 
kanlmasile neticelendi ve yer:ne N ecdet 
gec;ti. 

Hiisameddinin bu hartketini Tiirkiin 
1m' anevi misafirperverligine v~ sportmen
lik hasletlerine c;ok ayk:n buldugumuz • 
dan kendisini sogukkanl1 olmaga davet 
tderiz. 

istifade temini ic;in giizel bir §ekilde ~a • 
h§hgmdan Beykozlularm kalesi c;ok mii§· 
kiil anlar ge~irmege ba§lad-. Nihayet 
Murad Safanm bir hatasmdan kc~ptigl to· 
pu gole c;evirdi. Birkat; dakika sonra da 
Melih Salahaddinin ~uti.inii iyi bloke ede
miyen Safadan ald1g! topu go! yaparak 
Gi.ine§i 2 - 0 galib vaziyete geti1di. Bun
dan sonra Beykozlu oyuncutu;n hepsi 
kalelerinin online yJgi!d.klarmdan Giine§· 
Jiler bu insan tahtaperde$inden topu a§!T· 
tarnaz oldular. Birinci dt'Hen:n sonlarma 
dogru Rebii Melihin yan ha,·adan ~ek -
tigi bir frikik ah§InJ durdurmadan §iite 
c;evirip tak1mma iic;unci.i golii kazand1r • 
d1ktan sonra haftaym oldu. 

Galatasaray 
Vefa 
Be~ikta§ 
Gline~ 

Beykoz 
i. Spor 
Siileymaniye 

4 3 1 
4 3 1 
4 2 2 
4 2 1 
4 1 1 
4 2 
4 1 

18 
14 
19 

1 10 
2 4 
2 3 
3 5 

7 
5 
8 
5 
9 
8 

16 

11 
11 
10 
9 
7 
6 
5 

Sinob (Hususi') - Gencligin kabiliyet ve temaytillerine gore ~uhtel~f 
sporlarla bedenlerini takviye ve tenmiye etmek, glir~iiz v~. sportmen b1r nes.~l 
yeti§tirmek gayesile §ehrimizde Sinobspor adm~a b1r kulub. a~Il~l§tlr. Kulu· 
biin, fudbol, denizcilik, voleybol, giire§ ve atlehzm §ubelen bugunlerde. fa~· 
liyete ge~ecel;:tir. Gonderdigim resim kuliib azalanm yaphklan umum1 b1r 
toplanh emasmda gostemekted.ir. 

Ikinci devrede Gi.ine§li oyunc:ularda 
bir gi.in evvel yapt1klan ma~m yorgunluk 
alametleri belirdi. Bundan istifade eden 

Eylib 
Topkap1 

4 1 
4 1 

3 5 23 5 
3 3 15 5 

) 



"Hatay bizim biiyiik 
hir- milli da vamizdir, 

halluni, mes'ud 
oldugu bahtiyar ve 

kavu,turacak devre 

neticeye isal 
miistakil 

ha,byor 

ederek 
hayata 

Vii <Ba$taratt 1 fnct sahttecle) 
t dul i~~n ~u yeni idare ii~ merhale ka
be e

1
cektir. l §le bugi.in bunlarm birincisine 

a~ lYoruz, 

ti ~u birinci merhale Milletler Cemiye
tak~ H~.tay i<tin kabul etmi~ oldugu mi.is
dertl r~Jl~~n heniiz ba~.a~agmt t~~~il A~
V • <;;:unku Hatay reJJIDJ tam Jshkla1e 
v akkadan evvel ilk intihabata kadar mu-
a at bir F ranstz idaresinin F rans1z 

~a.ndas1 icabati altmda bir intikal dev
t est &e<tirecektir. Bu devreden sonra Ha
vay halkt meclisini intihab etmi§ olacak 

h~.ko' lneclis de devlet reisini se~erek- milli 
u urn t' · · lA I k · In e m tes1sme aztm ge en me amz-
aYl harekete gec;irecektir. 

lki I~ nisan 1938 den ba§hyacak olan bu 
t .~c1 merhale gene milli idarenin manda 

l
' el.l!ni icabatma uygun olarak yiiri.imesini 
Sttlz,. k d I 'I ''-. . b' . . k I "ll'l etme o aylSI e uonc1 1r mtl· 
b a devresi te~kil edecektir. Yani Hatay 
In~ devrede de milli hiikumetini tesis et
k I§ olmasma ragmen heniiz tam istiklale 
s aVll~mu$ olmtyacak ve Frans1z manda
tnln tesiratma tabi kalacakt1r. 

t Sllriye ve Liibnan mandasmm F ransa 
t;hndan milli hi.ikumetlere terkini istih
P;},a eden muahedeler mer'iyet mevkiine 
~ terek o muahedelerde derpi§ edilen iki 
l~blik miiddet gec;tikten sonra Suriye ve 
la.J nan ile birlikte Hatay da tam istik
le t kavu§mu~ olacak ve i.izerinde Millet· 
~ rb C:miyetinin mf bir «kanuniyet mura· 
b a est>> diyecegimiz nazari kontrolundan 
taalka .hi~bi• kayid ve §arta tabi olmtyan I-t htr istiklal manzaras1 gosterecek ve 
j
1 

ataYln astl milli hayatJ o gi.inden ba§-
:l'acakttr. 

td 1-Iatay halkm1 bu mes'ud neticeye isal 
ltek lay1k oldugu bahtiyar ve miista• 
•
1

1hayata kavu~turacak olan devrenin 
•Si ' 'h b· , tntt abatm hazirlandigt ve yapildigi 
a 1~nci intikal devresi oldugu kolayhkla 
d: a~1hr. ~u devrede ge~ek Frans1z '?an: 

1 Idaresmin, gerek Milletler Cem1yetJ 
traftndan gonderilen ve gonderilecek o
-~n. ~Olllisyonlarm vazifesi halkt diledi-
1b Ifade edebilecek §artlar i~inde inti
~a sand1klanna gondermekten ibarettir. 
h'Unun haricinde yap1lacak hareketler 
~~lat halkm intihab propagandalarma 
ll\~nhaSir kalmak ve yukanda bahsettigi· 

1 
1l otoriteler tarafmdan, velev ki bilva

~t~ olsun, bir miidahaleyi tazammun et
h tllle~ laztm gelir. Bu. cihete olan biiyiik 
b ~aszyetimizi rejimin mer'iyete girdigi 
t~iin de bir kere dana kat'iyetle ifade 

ek isteriz. 

~ E:vet, biz Hatay rejimile, onu haz1rl1-
~1l't devrelerle, intihabatm sureti cereya
~ ~. F rans1zlann ve Cemiyeti Akvam 
!~0lll.isyonunun tam hareketlerile, hula
il 1-Iatay intihabatmdan ~1kacak netice 
e e alakadanz ve bize verilen senedlerin 
; kii~i.ik ihlale ugramamasmt yakmdan 

lltakabe edecegiz. 
't··BUyi.ik Millet Meclisi kiirsiisiinden 
s ~tk milletinin sesi Atatiirk lisanile yiik
b~ It ken Hatay meselesi iki defa «biiyiik 
ti~t lllilli davam1z» olarak tavsif edilmi§· 

h ':'Jatay i~i Ti.irkler i~in, Tiirkiye Cum
!3Ut1Yeti i~in bihakkm milli bir davadu. 
A,1J. davay1 Atatiirk on be~ sene evvel 
d danada yash Hatay k1zlarma hitab e-
erken ilan etmi§ ve o davamn temelini 
~1r. 

Sulh yolunda 1921 de yapt1g1 birinci 
biiyiik fedakarhgi Ti.irkiye, §arta mual
lak olarak yapmi~h. 

Ni~in inkar edelim ~ Cemiyeti Akvam 
oniinde Tiirkiye 193 7 de ikinci de fa o
larak sulh ugrunda fedakarhkta bulun
mu~tur. Eger Milletler Cemiyetinde ka
bul edilmi~ olan metinler, ifade ettikleri 
bi.itiin manalarda hakkile tatbik edilirse 
Ti.irkiyenin yapm1~ oldugu bi.iyiik fera
gatin mukabili verilmi§ ve mtivazeneler 
tesis edilmi~ olur. Fakat o metinler hirer 
goz boyac1hgmdan ibaret kahr ve netice
lerinde Turkiyeye mev'ud idare kom~u 
Hatayda teessiis etmezse sulh yolunda
ki fedakarhgi Tiirkiyenin elinden igfal 
suretile ahnml§ ve Tiirkiyenin itminam 
bir safdillige istinad etmi§ olur ki her 
zaman hakkmt anyan bu milletin bu ba
riz haks!Zhga kar§t aksiilameli nas1l olsa 
kendini gosterir ve tesirlerini yapar. 

F rans1zlarla olan miinasebetlerimiz 
yolunda, dostluk sahasmda inki~af etmek
te goriiniiyor. F akat Atatiirk dedi ki: 
«Yannki TUrk- Franstz miinasebetleri
nin diledigimiz yolda inki§afma, Hatay 
i§inin iyi bir yonde yiiri.imesi, esash bir 
oi~U ve ami! olacakhr kanaatindeyim.» 
Bunu dostlarJIDIZm hakkile anhyacak
lanna ve Hatay meselesinin hallin • 
de velev ikinci derecedeki kii~iik me • 
murlann diiri.istliikten vaki olacalc en 
ufak inhiraflarmm bu dostluga hirer dar
be olacagm1 takdir edecelderine inanmak 
istiyoruz. 

lstiyoruz ki F ransa hUkumetinin Pa
risteki lisanile Beyruttaki lisam birbirine 
uysun. 1stiyoruz ki TUrk - F rans1z dost
lugunun liizumunu, faydastm ve icabatt
m Beyrut da Paris kadar takdir etsin. ls
tiyoruz ki Hatayda manda idaresi parti
zan zihniyetten feragat etsin. Orada §U 

veya bu unsurun fazla rey almasile ala
kadar olmasm. Su veya bu trk mensub
lanm haklarmm miidafaa ve himayesi 
kisvesi altJnda par~alamaga ~ah§masm. 

Biz Hatay i§ini beynelmilel bir mu -
vaffakiyetin iic; giiniUk ifadesi gibi al:na
dtk. Biz Hatay i§inde beynelmilel muvaf
fakiyet pe§inden ko§mad1k. Cenevre an
la~malarml izzeti nefsimizi tatmi.ue yan
yacak bir bo§ teneke giiri.iltiisii telakki et· 
medik. Cenevre anla§malan bizi sevin • 
dirmi§ degildir. 0 fedakarl1g1 Tiirlder 
netice, haklanm tavassur ettikleri dere • 
cede tatmin eder iimidile kabul ettiler ve 
bugiin Cenevre mukarreratlnm arifesinde 
oldugu gjbi hassasiyetle, alaka ile hatta 
endi§e ile bekliyerek filiyatm nazariyata 
uygun olup olmadJglnl gormck istiyor -
lar. 

Hatay halkmm ahbetine olan alaka 
ve merbutiyetimizi gizlemege Hzu'll gor
meden ilan ediyoruz : 

Hatay bizim biiyiik bir milli davamiz
dn.» 

Bursaya yapdacak posta 
nakliyab 

Bursa (Hususi) - Yalova vapurlan -
run tarifesi degi~tigi igin istanbul ga -
zetelerinin Bursaya geg geldigi ve Pos
ta, Telgraf idaresinin tevziatl ertesi 
gline b1rakmak zaruretinde kalaca~ bil
dirilmi§ti. Posta idaresi, ald1g1 tedbir -
Ierle haitanm be§ gliniinde Bursaya 
postalan erken getirtecektir. 

MODElL -l 
_ _ j) 

Yazan: Cevlren: 
Vicki BAUM Hamdi V AROCLU 

-32-
b Salvatori, tam o esnada paramhktan 
ahsetti: 

- Su ara, tamamile paras;z1m. 
.Dedi. Doris derhal mukabele etti: 

,... - Y akmda benden kurtulacaksmlz 
··•adam. 

t Gene ht. bir~ok kimselerin minnetta
~~~2.iyetindeydi. Salvatori ile, doktor 
b Ilhams'la, irving Cowen'le, bUti.in 
:1' ltnlarla, tertemiz bir hesab gormek is ti
l ordu. N astl ki Gustave W allert' e borc
'fi.J. degildi. Salvatori, ona dogru dondi.i 
e Plirazamet cevab verdi: 

1 - Metropolitan Opera'da ~ark1 soy
s~rnege ba~ladtgm zaman borcunu oder
lll. 

~a~oris, soka!bn i.isti.inde gozi.iken, si
R'' ' ktzgm sema par~asma bakh; sonra, 
Q o~leri, gogsi.i iizerinde s1k1 stkt kavu~tur
~~gu ellerine ili§ti. Odayt dolduran sii
ll~tun ortasmda, §ehrin biiti.in giiriiltiisU
s11J.' arabalann pahrhstm, frenlerin gJcutl
d nh· tramvaylarm sesini, havai trenlerin 
a 1 boguk ugultusunu hep birden i~itti. 

Kulaklarm ~ok ah§tlg! bu ses, diinyanin, 
donerken ~Ikard1gt muazzam giiriiltii gi
bi, i~itilmiyor hissini veriyordu. Bir an i
~in, Doris, kendi vatamm, i~inde dogdu
gu kasabayl ak~amm alaca karanhgmda 
goriir gibi oldu. Sonra, bu hayal birden
bire kayboldu ve Doris cevab verdi: 

- lstikbalimden, fazla bir§ey i.imid 
etmeniz dogru olmaz. Sesimin ktstkhgm· 
dan dolay-1 degil, her itibarla. Halime a
cmdumak istiyormu§ gibi goriinmemek 
it; in, bu bahse yana§mtyorum. Fa kat, 
doktor Williams, uzun miiddet ya§aml
yacagtmt soyledi. Belki birka~ senelik 
om rUm varml§; 0 da, kJIDJ!damamak, §ar
~1 soylememek, hi~bir §ey yapmamak 
§artile. Lakin, bu benim i§ime gelmez. 
Hayatta olunca, ya§adigtmJn farkma 
varmahy1m. Hatta, tshrab bile ~eksem, 
ya§adtgiml hissetmek isterim. 

Doris, ba§Inl salladt. Dogru bir soz 
soyledigi kanaatindeydi. Salvatori de, 
ba§mi, sac;lan uc;u§acak kadar §iddetle 
sallad1. 

CUMHURiYET 

Besizlerin babas1 
' 

Kanada hiikumeti aley
hine bir dava a~b 

Amerikah be~izlerin serveti 500,000 
dolan bulmu§tur. Be§e taksim edildigi 
zaman bile beherine 1 00,000 dolar dii§
tiigiine gore hayli yi.iklii bir servet olan 
bu paray1, ~ocuklarm hususi doktoru olan 
doktor Dafoe, goriindiigii kadar fazla 
bulmuyor. <;unkii be§izler. bugi.in haftada 
1800 dolara mal oluyorlar. Bu paramn 
200 dolan doktor i.icretidir. 550 dolar1 
analarile babalarma veriliyor. MUtebaki
si, dadtlara, hastabaktctlara, kaptclya, g1· 
daya ve c;ocuklann dige1 muhtelif ihti -
yaclanna sarfedilmektedir. 

Be§ karde§, lisan ogrenmege ba§laml§· 
lardtr. !ngilizceden bildiklen 25 keli -
meye mukabil, 400 frans1zca kelime bel
lemi§lerdir. Bugi.inlerde, doktor Dafoe ve 
be§izlerin babas1 M. Dionne, tayyare ile 
Nevyork'a gitmi§ler ve c;ocuklara Noel 
hediyesi almt§lardtr. 

M. Dionne, c;ocuklannm sayesinde, 
bugiin, bir sinema yildiZI kadar §ohret sa
hibi olmu§tur. Ayagma giydigi kundura
lara 50 dolar, s1rt1na giydigi kostiimlere 
150 dolar sarfeden bu sab1k fakir koyli.i
ni.in, bugiin bir menaceri bile vard1r. 

Servetini karh i§lere yatud1g1, son za
manlarda, Nevyork avukatlarmdan biri
ne, Kanada hiikumeti aleyhinde dava ac;
mak i~in vekalet verdigi soylenmektedir. 
M. Dionne, Kanada h;.ikumetinden c;o -
cuklanm istemekte, ekmek parasmt onla
nn yUzi.inden kazandtgi i~in c;ocuklanm 
gasbetmege hiikiimetin hakk1 olmadtgmt 
iddia etmektedir. 

Londrada dogan ihtilaf 
£Ba~tarat1 1 tnct sahtted.e J 

prqjeye §iddetle itiraz etmi§ hatta Cham
be4}ain projeyi tasvib ettigi zaman da is
tifa etmi§tir. Bu istifay1 Nevyork malbu
ab habey vermi§ti. Bununla beraber E -
den muvakkaten vazifesinde kalmaga ra
ZI olmu§tur. 

Bu haberleri veren Reynolds News 
gazetesi, planm matbuat tarafm.dan if§ast 
lngiltere hiikumetini mii§kiil vaziyette bt
rakmt§ oldugupu ilav~ etmektedir. Hali
fax'm seyahati meselesi hiikfunet erkam a· 
rasmda derin ihtilaflar dogurmu§tur. 

Sunday Chronicle gazetesinin zannet -
tigine gore Chamberlain, F ransaya Sov
yetler Birligi ve (:ekoslovakya ile akdet
tigi paktlar dolay1sile ingilterenin hi.isnU 
niyeti hakkmda teminat verecektir, 

Bununla beraber Sunday Times gaze· 
tesinde Scrutator imzasile c;1kan bir rna • 
kalede «Fransamn §ark anla~malan mev· 
cud olmasaydt garbi Avrupada sulh u
zun bir zaman temin edilmi§ olurdu.» de
n1lmekte ve Versailles muahedesinin ara· 
ziye aid hiikiimlerinde tadilat yaptlmasJ 
temenni edilmektedir. 

Chautemps ve Delbos hareket 
ettiler 

Paris 28 (A.A.) - M. Chautemps 
ve Delbos, ak§am saat 16,30 da Londra· 
ya hareket etmi~lerdir. 

KaYib Polonya tayyaresi 
par~alanml§ halde bulundu 

Sofya 28 (A.A.) - Birkac; gi.indiir 
kaybolan Polonya tayyaresi bugun ogle
den sonra Pirin daglarmda 2600 metro 
yiiksek arazide hurdaha§ bir halde bulun
mu§tur. ikisi Polonyah ve birisi Avustur· 
yah olmak i.izere ii~ yolcu ve tayyarenin 
iic; miirettebat1 tamamile yanml§tlr. 

Van Zeeland Uzak§arka 
gidiyor 

Briiksel 28 (A.A.) - Van Zeeland, bir 
kac; giine kadar Uzak§arka gidecektir. 

Bursada tifo 
Vak'alara son yagan 
yagmurlar sebeb olmuf 
Bursa (Hususi) - Vilayet Sthhiye 

mlidlirli doktor Ali Kernalle gorli~tlim. 
Tifo vukuatmm son ald1gt §ekil hak -
kmda Sthhiye mlidlirli bana ~unlan 
soyledi: 

c- Ortahkta halk1 ciddi bir endi§eye 
dli~lirecek vaziyet yoktur. Sizin gibi bir 
c;ok zevat bana her glin rniiracaatle ve
ya telefonla tifo vaziyetini, a§l hususa
hm soruyorlar. Evet bu aYJ.n ba~mdan
beri tifo vak'alanm1z geqen aylara nis
betle biraz gogalml§tlf. $ehirde buglin 
tifo vak'asmm adedi (22) dir. 75 bin 
nlifuslu bir §ehir ic;in bu rakarn ~ok 
degildir. Yalmz iki ki§i Olmli~tlir. Vak'a
larm artl§lnl yagmurlara atfetrnek za
ruretindeyiz. Yagmurlar; kururnu§ o
lan pislikleri oteye beriye bula§hrml§, 
balk, icab eden tedbirlere hakkile itina 
etrnerni§, sirayet noktalanm ve sebeb
lerini dli~linmiyerek hastalarla temas 
edenler olmu§, <;iy yenen sebzeler ~ok 
sarfedilmi§tir. Halktmizm bu hastahk 
etrafmdaki fenni hakikatleri bilmeme
si, mlitevekkil olmas1 gibi sebebleri, en 
ziyade tifonun sirayetine sebeb olarak 
gorliyoruz. Bunun i~in de en mliessir 
tedbir olarak, hastalan hastaneye kal
dlnyoruz. Bu suretle tecrid usulii tat -
bik olununca hastahk rnembamm halk 
arasmdan almmas1 yolundan ylirlimii§ 
oluyoruz. Hulasa §imdiki vaziyette en· 
di§e edilecek bir §ekil yoktur. Hliku -
met, en §iddetli salgmlarda oldugu ka
dar i§in rnebdeinde tedbirlerini almt§ -
tlf.• 

Hatay, bugiin herfeye 
ragmen milli bayramt 

kutluhyacak 
(Bastarat1 1 tnct sahttedeJ 

Kont de Martel Antakyaya 
hareket etti 

Sam 28 (A.A.)- Fransa Fevkalade 
Komiseri Kont de Martel Antakyaya 
hareket etmi§tir. 

*** lstanbulda Hatay giinu 
Sehrimizdeki Hatayhlar, 29 ikincite~

rini bu ak§am Beyoglu Halkevinde kut
luhyacaklardtr. Merasim saat 21 de ba~
hyacaktir. Bu vesile ile Hataym tarihi, 
cografyas1 ve son rejim hakkmda izahat 
verilecektir. 

l~timaa herkes gelebilir. 
Erkinlik cemiyetinJe 

bayramlafma 
Ratay Erkinlik cemiyeti gene! mer • 

kezinden: 
29 ikincite§rln 1937 pazartesi giinii 

statU ve anayasamn mer'iyete girrnesi 
dolaYJ.sile Ratay mill! bayram1 addedtl
mi§tir. Bu mi.inasebetle cemiyetirniz 
merkezinde saat 14 te bayrarnla~ma ya· 
pilacaktlr. 

Y ahudilerin istiklialini 
Amerika Y ahudileri r 

dufiinecekmi§! 
Newyork 213 (A.A.) - Newyork He

rald Tribune gazetesinin Va§ingtondan 
bildirdigine gore, fevkalade olarak top· 
lanan American Jewl Congress diin 
ac;Ilml~hr. 

Kongrede okunan bir bayannameye 
gore, Avrupada mutlakiyetle idare edi
len mernleketlerde ciddi bir tehdid al -
tmda bulunan be§ milyon Yahudi var
dlr. 

Kongre, Yahudi aleyhtarhgile miica
dele etrnek lizere bir di.inya Yahudi de
rnokrat cephesi vlicude getirilmesinl 
derpi§ eylemektedir. Kongre dlinyadaki 
Yahudilerin mlistakbel hayatlarm1 ta • 
yin etmek mes'uliyetini Arnerika Ya • 
hudilerinin yliklenmesi laztm geldigi 
kanaatindedir. 

- Anhyorum, anhyorum, dedi. Ar -~ - Bunu senin de ogrenmekligin Ia.
tist demek, iki ucundan yanan bir mum Zlrn, dedi. 
demektir. Evet, l$hrabh da olsa, hayah - Neyi~ 
duymak... Duse, olmeden evvel ne soy- - 1stedigim zaman aglamagl. Sahne-
lemi§tir bilir misin? de, hakiki gozya~mm k:ymeti yoktur. 

Doris, bunu ogrenmek merakmda de- Bazt aktrisler, suasJ gelince hemen agla
gildi; o, §imdi, hep kendi dii§iincelerini masm1 bilirler; baztlan da bu i§i hie; be-
takib ediyordu: ceremez. Ogrenmek lazlffi. 

- Her§ey, §imdi, yahud mesela on Doris, hayretle sordu: 
dakika sonra birdenbire mahvolabilir... - Peki amma, nas!l ogrenilir? 

Dedi. Ve, i~inden: «Yahud, sah gii- - Bu i§in hilesi vardu. Seni aglatan 
nii, Bazil'in yamnda bulundugum za • birisini aklma getirirsin. Mesela ben, da
man ... » diye dii§iindii. ima «Bebe» yi dii§i.iniiriim; gozlerimden 

Salvatori, birdenbire ona dogru don • hemencecik ya§ gelir. 
mii§, elile onun agzm1 kapatarak: Doris, bu «Bebe» nin kim oldugunu 

- Sus, sus! demi§ti. Boyle §eylerden sormad1. Bu belki bir ~ocuk, belki bir 
bahsetme! a§Ik, yahud da bir roldii. Sadece: 

Sonra, istavroz ~1kard1, parmagile, - Ben, yava§ yava§, aglamak isti -
pencerenin tahtasma vurdu, ihtiyaten, dadmt kaybediyorum. 
Doris'in gogsii iizerinde de bir istavroz Dedi. Salvatori guldG; sonra, mtmda· 
i§areti yaptl. ki gomlege hie; yakt§mtyan magrur ve 

- Sen, asrm en me§hur muganniyesi muhte§em bir tavtrla ayaga kalkti. Do -
olacaksm. ris'in yanagmi ok§a<h ve lambay1 yakt1. 

Dedi. Doris, k!stlu gibi olan sesini ac;;- • "' "' 
mak ic;in oksUrdii; masum bir tavtrla: Dods, Baxterville' e geldigi zaman, 

- Bazan, durmadan, dinlenmeden. ortahk heniiz tamamile kararmamt§tl. ls
sesim tiikeninciye kadar §ark! soylemek tasyonun, diiz ve kaygan zemininden 
i~in delice bir arzu duyuyorum. den sonra, raylarm otesinde, tarlalar u-

Dedi ve ba§mt kaldtrd;gJ zaman, Sal· zamp gidiyordu. Etrafta, yanmt§ odun 
vatori'nin yiiziini.i gozya§larne 1slanmt§ kokusu vard1. Bu manzara ve bu koku, 
gordii. ihtiyar muganniyenin ya§lan, yi.i- Doris'e, kendi memleketinin, Bin -
ziiniin terlerine kan§tyordu. Doris, onun gsheim'in istasyonunu hatdahyordu. 
nic;in agladJgm! anhya'!ladan, Salvatori: T ren gittikten sonra bir sigara yakan 

'1 

Boylesi de hie gorulmemisti I 
0~ manda diin Oskiidar1n 

albn1 iistiine getirdi 
iki kadtni yaraladJktan sonra yiize yiize Sirkeci 

rJhbmina ~1kan azg1n hayvanlardan biri 
oldiiriildii. Digerleri de Samatyada yakaland1 

Mezbahada kesilmek lizere, KJ.nkka
leden Usklidara getirilen lig manda, dlin 
mavnalarla Haydarpa§aya gec;irilecek -
leri s1rada, etraflarmdaki glirliltli ve 
kalabahktan lirkerek, iplerini koparm1~ 
ve gec;tikleri yollarda halk1 deh~ete dii
§lirerek Usklidar c;ar§tsma dogru ala -
bildigine ko~maga ba§lamt~lardtr. Bu 
lie; azgm manda, c;ar§tdan gec;erken, iki 
kadmm lizerine hlicum etmi§ ve boy -
nuzlarile yere devirerek zavall!lan e
hernrniyetli surette yaralamu~lardir. 

Kagak mandalar, bir mliddet Uskii -
dar sokaklarmda <;tlgmca ko§tuktan 
sonra tersylizline donerek sahile gelmi§ 
ve nhbmdan kendilerini denize atarak, 
yiize yiize Sirkeciye gec;mi§ler, o s1rada, 
Kadtkoy postasm1 yapan vapurun yol
culan, iic; siyah hayvamn deniz listiinde 
bogurerek ylizdligi.ini.i gori.ince, bunlan 
deniz canavan sanml!i ve bu yi.izden e
peyce bir korlru gec;irmi~lerdir. 

Ug mandasmm elinden gittigini go -
ren celeb Ahmed Hayri de, mandalan· 
nm arkasmdan bir sandala athyarak ta
kibe ba§lami§tlf. 

Yaman bir yi.izlicii olan hayvanlar, 

Sirkeciye gelince, dogruca vapur iske • 
lesine gtkrnl§lardir. 

Uskiidardan lie; mandanm kaghgm1 
vaktinde ogrenmi§ olan zabtta, icab e
den tertibah almt§ ve mandalar iskele 
ilzerinde yakalanmt§hr. Ancak, bunlar
dan biri, tekrar kalabahgm listline sal• 
d1rmak isteyince, polisler tarafmdan a
hlan kur~unlarla oldiiriilmli§, diger ikt 
manda ise kanstkhktan istifade ederek 
istanbul sokaklarmda alabildiklerine 
ko§maga ba§lami§lardir, 

Kagak mandalar, uzun bir takibden 
sonra, ancak Samatyada yakalanarak 
bir ahtra hlolrni§lardir. 

6ldliri.ilen manda hemen kesilmek u. .. 
zere Mezbahaya gonderilm~tir. 

Mandalann Uskildar g~tSlnda ya ~ 
raladtklan kadmlar, Bulgurlumesc;idde 
oturan 50 ya~larmda S1d1ka ile ayni rna• 
hallede oturan 30 ya§larmda Hamza In• 
Zl Cevriyedir. Yarall kadmlar, hastaneo
ye kaldmlmi§lardir. Mandalarm kac; • 
masma sebeb olan c;oban Mustafa oglu 
Salih ve Ali oglu Slileyman. ttskiidar 
Adliyesine verilrn~lerdir. 

·Feci bir motosiklet kazas1 

Paris - Fransamn Dijon ~ehrinde motosikletle rokor tesis te§ebblisleri Strasmda 
bir kaza olmu§ ve miisab1klardan biri duvara garparak biiyiik bir h1zla yere 
savrulmu§tur. Yukanki resim bu kazanm ~ok feci bir amm tesbit etrnekte, 
devrilen motosikletten frrltyan sporcuyu, denize dalarml§ gibi, beyiniistii ~i· 
mento pistin iizerine dii§erken gostermekted.ir. 

II 111111 II II II II 11111111 II 111111 I I II II II II II II II II I I II II II 111111 II II II II 1111111111111111111111111111111111 lttltllllllllll. 

Buldanda belediye, yol ve maarif faaliyeti 

Buldan (Hususi) - Denizliye tabi olan Buldanda takdire deger bir Be
lediye, yol ve maarif faaliyeti vard1r. Gec;enlerde eski mezarliktan Ala§ehire 
a~1lan yol ile asri mezbaha ve yeni mezarhk merasirnle ac;llmn;~trr. Halka imece 
suretile yaptmlan Buldan • E§me ve Derbend • Sangol yollan da bliylik nii • 
rnayi~lerle kli§ad edilmi§tir. Eziler koyii halkmm bir sened.enberi fedak'arl!k. 
larla ugra§arak vi.icude getirdikleri ii~ dersaneli tertemiz ve yepyeni mekte• 
bi de kaymakam ve civar koyden gelen heyetlerin huzurile a~Ilmi~trr. Gon • 
derdigim resim mektebin ac;;llt§ merasiminden bir aru gostermektedir, 

istasyon §efine : 
- ~ehir buradan nehdar ~eker ~ 
Diye sordu. ~ef, onu, tepeden brnaga 

kadar sUzdiikten, ve ic;inden: «Hapisa -
nede birini gormege gidiyor» diye di.i§iin
di.ikten sonra cevab verdi: 

- Alh mil kadar. 
Doris, elinde deri taklidi kU~iik c;an

tast oldugu halde, bir miiddet durdu dii· 
§Undii. lstasyon §efi, odasma, telgraf ma
kinelerinin ba§ma donerken ilave etti: 

- istasyonun arka tarafmda taksiler 

vardtr. 
Hava, Nevyork kadar olmamakla be

raber stcakti. Doris, buldugu iki taksi • 
den birine hindi ve, haknnsiZ seyrek agac
h bir yoldan §ehre dogru yolland1. Zenci 
mahallesinin tahta barakalan oniinden, 
orta stmf halkm, kadmh erkekli, tarac;a
lannda oturduklan kiic;;iik evlerin arasm
dan gec;ti. Bir yerden, bir armonik sesi 
geliyordu. Gokyiiziinde, elle yapiiml§ 
hissini verecek kadar keskin kenarlt ince 
bir ay yiikseliyor; sohkta, kedile; ve 
kopekler dola§Jyordu. 

Otomobil. ana caddeden birden • 
hire bUkiildii: yaymac1 di.ikkanlan -
mn, biiyi.ik banka binas•nm, sinemanm o
niinden gec;ti ve Lincoln cteli oniinde dur
du. 

Otelin holiinde, salmcakl1 sandalya • 
lara oturmu§ iki iic; tiiccar kumiisyoncusu 
vardt. Belli etmeden, Doris'in bacakla -

rma bakblar. Bir buc;uk dolarl1k odalat 
hep tutulmu§tu. Doris, ili dolarhk bir 0 • 

da bulabildi. T aksi paraS) yetmi§ he§ san• 
~m tutm?§: elli sa~tim de bah§i§ verme~ 
1cab etmt§h. Kendderi bah§i§ alan insan .. 
lar, ba§kalarma az bah§i§ vermege uta • 
mrlar. 

Doris'in girdigi otel odasinda, I~erido 
birikip kalan giindiiziin s.cagmdan dola • 
YI, uzun miiddet kapah kalmi§ odalara 
mahsus bir koku vardt. Doris, soyundu J 
yol yorgunlugunu, yolun tozunu topragt• 
m, dti§iin altmda giderdi. Y1kamrken, 
§arkt soylemege ba~lad1. Sesinin kiSlkltgy' 
kalmamJ§ti. Hole inerken, farkma var , 
madan hala §ark1 mmldantyordu. Orada' 
bir lahza tereddi.id etti ve otelden ~1kt~ 
Maksadt hapisaneyi sorup ogrenmektir 
fakat, veznede oturan otel katibine sor • 
mag a cesaret edemedi. Amerika ktt' asi 
i.izerine serpi§tirilmi§ binlerce kUc;Uk §eh .. 
rin, binlerce sokagmdan fark1 olm1yan so,. 
kaga ~1ktJih zaman, miitereddid, sagma, 
s?l~~~ .~akmdt. Biiyiik b1r magazamn vit• 
n~u onunde durdu; burada, en yeni el • 
btse modelleri te§hir ediliyordu. Doris, bu 
k~c;iik §ehir halkmm, kendi memleketinde, 
Bmgaheim'deki gibi ta~rah ve geri kal • 
madtgmJ goriince, yabanct bir diyarda 
bulundugunu bir kere daha hissetti: ic;;ini 
c;ekerek vitrinin oniinden aynld!, yoluna 
devam etti. 

Urkasi var> 



B CUMHURIYET Z9 1937 

Cenevrede Hatag davasz 
Bu dava Cumhuriyet Tiirkiyesinin 

beynelmilel sulha yaphg1 biiyiik 
hizmetin yiiksek ifadesidir 

Yazan: DOCAN NADI 

Milletler Cemiyetinin Konseyi Hatay meselesini miizakere ederken 
Hatay dava!I, hence her§eyden evvel, 

gene Cumhuriyet Tiirkiyesinin beynelmi
lel sulha nekadar samimiyetle bagh bu
lundugunu gostermek itibarile miihimdir; 
ve bundan dolayidJr ki ba§ladigi giinden 
bitmek iizere bulundugu ~u giinlere kadar 
biitiin bir diinya tarafmdan tetik bir ala
ka ile takib olunmu§tur ve olunmaktad1r. 

Evvelce Bogazlar meselesinde oldugu 
gibi Hatay dava1nnda da rejimimizin ma· 
kul ve be§eri mant1kmi gormemek miim
kun degildir. Biiyiik Harbi takib eden 
devrede insanhgm buyiik bir hercii
merce du§tiigli ve hala o vadide yuvarla
mp gitmekte oldugu bugiin herkes'>e rna· 
lum ve zaten gozonunde bir hakikattir. 
Ancak bu umumi kan§Ik!Igm beynelmilel 
alemde tehlikeli bir surette temadisine, 
§Uphe yak ki, baz1 Avrupah devletlerin 
prensip olarak tuttuklan yanli§ yollar 
sebebiyet vermektedir. Bu yo!, tabir ca
izse, bir «zorba siyaseti» yoludur. 

Beynelmilel miinasebatm bir laby
rinthe'i anduan ve nereye <;Ikacaib belli 
olmJYan dehlizlerinde yegane dogru yo
lu tutan ve bunu nutuklar, mi.izakereler, 
muhabereler haricinde bilfiil isbat eden 
tek devlet Cumhuriyet Tiirkiyesidir; bu 
itibarla Atatiirk kuvvetli zekasile tuttugu 
yolun dogrulugundan emin. saglam ad1m· 
larla yiirliyen asnn tek devlet adamidir. 

Hatay davasmm iki tlirlli hal §ekli 
oldugunu ve Tiirkiyenin bu iki §ekilden 
hangisini isterse onu tercih etmekte tama
mile serbest bulundugunu hepimiz biliyo
ruz. T utmu§ oldugumuz yo! bizi Mille tier 
Cemiyetini.!l kar§ISlna <;Ikard!, 

Cenevrede aylarca sliren muzakereler 
esnasmda • Cumhuriyet muhabiri olarak 
i<;inde bulunmakla • ne eziyetli ve taham
mulii giic; anlar ge<;irdigimizi gordiim. 
Zaman zaman bliti.in hiisnli niyetlere ve 
azimlere ragmen bir ti.irli.i anla§IlamJYaca
gi ve her§eyin kmhp dokiilecegi kanaati 
iimidlerimizi kesiyordu. 

Leman golii sahillerindeki kiic;iik ve 
sevimli La Paix (Sulh) otelini kolay 
kolay unutamiyaca(bm. Aylarca, murah
has heyetimizin ikamet etmekte oldugu 
bu otelin kasvetli salonunda Anadolu A
jansmm Cenevre muhabiri Ziya Hiisnii 
ile ne heyecanh glinler gec;irdik .. Sabah
lan ekseriyetle kiih «bizim» otele muh
telif murahhaslar geliyor, Hh bizimkiler 
onlan ziyaret ediyor. yani daha ziy~de 
hususi muzakerelerde bulunuluyordu. Og
]eden sonralan ise saat uc;ten itibaren Mil
letler Cemiyetinin muhte§em saraymda 
umumi katib M . Avenol'un odasmda res
men toplamhyordu. Elbette sabah gorii§· 
melerinden daha kat'i neticeler beklenen 
bu ic;timalar her ak§am - bazan pazarlar 
da dahil - yediye kadar suruyordu. 

Milletler Cemiyeti muhiti her kafadan 
bir ses <;Ikan giiriiltlili.i bir yerdir. Seneler
denberi bu i§in ic;inde pi$!11i~ baz1 gazete· 
ciler orada a§agi yukan bir salahiyet sa
hibidirler ve oylece soz soylerler. Bunlar 
ka<; defa gelip, guya endi~eli tavirlarla, 
fakat heyecanb bir haber bulmu§ olmak
tan miitevellid bir ne§'e ile gozleri glile
rek §U haberi vermi~lerdi : 

- hler fena gidiyor .. «Sizinkiler» ar
tJk miizakerah terkediyorlarmi§ .. 

- Zaten bu i~in <;Ikar yolu olmadigt 
belliydi. Bu sefer kat'i olarak vazgec;mi~
ler .. 

Cenevrede Hatay meselesini konu~an Tiirk - Fransxz heyetleri bir arada 

Esash malumab almak ic;in hymetli elde iki muhim mesele kahyordu: 

devlet adamimiz Numan Menemenciog- 1 - Lisan meselesi. 

lunu beklemek zaruretinde olan biz. iki 2 _ Oc; nahiye meselesi (Bayir, Bu-
Ti.irk gazetecisi, biitlin bu karamz vazi- cak, Hazne.} 
yetten, heyetin mlizakereden <;1k1p otele 1 
avdetinde kurtulabiliyorduk. Numan Me-

§te Numan Menemencioglunun «bir-

§ey yak l » deyi§inden, bu meselelerin ge-
nemencioglu iic; dort ayak merdiveni ka-

ne hallolunama9Igmi ve karamzl1gm de-
fasmm yorgunlugundan gelen ne§'esiz bir 

, vam ettigini anhyorduk. 

! *** 

Cenevre miizakerelerine i~tirak eden 
Turk murahhas heyeti reisi Dr. Rii~tii 

Aras ve Riyaseticumhur Ba~katibi 
Hasan Rtza 

0 zaman Ba§vekil fsmet fnoniiniin 
Lond:aya Krahn tac giyme merasiminde 
ham bulunmaga giderken lsvic;reden ge

c;i§i ve lm arada Numan Menemencioglu 
ile temas ederek kendisine yeni direktifler 

veri§i bitmez tukenmez gibi gorunen Ha

tay davasmm bugiin hepimizce malum 

olan neticeye biran evvel varmasm1 temin 

etti. 

Bu netice dostane midir ~ 

Dostanedir. 

F akat bir §art! a: Tiirkiyenin bu dava
nm ba§mdanberi gostermekte oldugu fe
dakarhgi ve feragati gerek Fransanm ve 
gerek Suriyenin ayni samimiyetle ve dog· 

yiizle <;Ikar ve bizi goriince ellerini, ka§· rulukla payla§masi §artile. Bu hakikat 
lanm ve ba~mi havaya dogru kald1rarak: miitemadiyen tekrar edildi. Son neticele-

- Bir§ey yak, derdi, daha bir§ey rini almak i.izere bulundugumuz bugiin-
yok. .• lerde ve bittabi biitiin istikbalde Hatay 

Biliyorduk ki Hataym ana yasasm1 davas1 Turk - Frans1z ve istiklaline ka • 

yapmakla me§gul alan Frans1z ve Tiirk VU§mU§ g~bi gorune~ S~riye devletl~~i a-

d I I 
. h b'' .. I .. - d rasmda bu dostluk Imhham sayilab1hr. 

e ege en emen utun esas ar uzerm e C d M 'l] I C · .. 
k ··1 enevre e 1 et er emJYetmm ver-

olayca anla~mi~lar ve ana yasamn mu- mi• old ~ k t 1 d b' 
h

- . . . , ugu arann sa If an arasm a I" 
liD b1r k1smm1 her 1ki taraf1 memnun e- raz da bu mana gizlidir. 

decek bir ~ekilde esaslami§lardi. Ancak DOGAN NADI 

r _ Ac• bir habra ) 

llataydaki kavgalarm masum kurb!ln'"rmrlan 

.. 
" 

•• •• gunu arifelerinde Bayram 
----------~----~~--

Hatayb kardesler, bu 
' 

sa bah, tJpki kara giinlerinizde 
agladtgi gibi, biiyiik bayramtntza sekiz • sev1nen on 

milyon Tiirkiin steak bagrtndastniz 
Uzun, sarp, dikenli bir yolun yirmi 

yilhk bahitSIZ yolcusu Hatayh, ad1m ba
§Inda benligi, haysiyeti, gururu tokatla
na tokatlana, sendeliye sendeliye, fakat 
bir an bile iimidi sars1lmadan, a§hgi o ka
ranhk yolun sonunda, i§te nihayet bugii· 
ne erdi. 

Onu ben, daha diin, bu yolun sonuna 
yakla§uken gormii§tiim. 

29 te§rinisaniye kavu§masma c;ok az 
kalmi§tl. 

Fa kat sabn tlikenmi§ti. 
Antakyada bir giin iki ihtiyann go • 

rii§mesine kulak vermi§tim: 
- Ben, diyordu biri, o gun sokaga 

<;Ikmiyacagim. Evde kapamp ... 
Susunca, oteki sordu: 
- E ... Kapamp da ne yapacaksm? 
Hala, o eskiden kalma, o eski esaret 

giinlerinden kalma c;ekingenlikle etrafma 
bakmarak, yava§c;a soyledi: 

- Yirmi sene evvelk; bir resmim var. 
Asker urbah bir resmim.. . Bunca za -
mand1r, bir giin bile, ana, sakladigim 
yerden c;1kanp da bakmaga elim varml
yor. Sanki utamyorum ondan. Bir Turk 
askeri, o, ben miyim, bensem, bu halim 
ne?.. Hele c;ocuklanma, torunlanma onu 
gl:istermege hie; yiiziim yak. hte o gun onu 
sakladigim yerden <;Ikaracagim, etraf1ma 
blitiin c;oluk c;ocugu tophyacag1m ve 
(bakm, diyecegim .. Bakm .. Bu yigit esir 
olur mu hie; ... ) Sonra, oturacag1m onun 
kar§Ismda ... Aradan gf!<;en yirmi kap -
kara y1h unutarak, ondan evvelki benle, 
ba§~a§a sevinecegiz .. 

Oteki giilliyordu: 
- Korkanm kac;:Iracaksm .. 
- As1l sokaga <;Ikarsam deliye done-

rim, sevinmesini unutmu~.' giilmesini u -
nutmu~ karde§lerimi (kurtulduk) diye 
bag1ra bag1ra, ne§e i~inde goriir gormez 
heyecandan kalbim durur, oldugum yere 
y~1hr kalmm gibi geliyor bana. 

-Ben, metinim aroma ... Bilmem ki .. 
Ve bir lahza dii§iindi.ikten sonra, baki§· 
Ian uzaklarda, soziinii t<~:mamlad1: 

- .. Yiiregimiz yana yana bunca 
gozya§I doktiik .. Ko bir gun de sevicden 
aghyaYJm .. 

Suveydiye yolunda h:r bah~enin 0 -
nunde durmustuk. 

Bir Alevi -klZI ko§a ko~ yamm1za 
geldi: 

- Emriniz) diye sordu. Sonra gii • 
liimsiyerek devam etti: 

- Bahc;:emiz, ~imdi bi.itiin Hatay gibi 
iyi giinleri bekliyor. Portakallar daha ki
zarmadi, limonlar olmad1, mandarineler 
ham ... lki ay sonra, ne olur 29 te§rinisa
nide gelin, o gun buras:m da biitun Ha
tay gibi, dallardan sarkan olgun yemi§le
rile, bir §ehriayin ic;:inde bulursunuz ..• 

Alevi klZina biraz daha yakla§tJm. 

- 0 giin c;ok mu sevineceksiniz) 
!ri ela gozlerini ac;arak: 

- Bir §artla, dedi, o giin §ehirlerde 
gayz1, kini unutup, oradakiler de bizim 
gibi, (artJk Hatayhyiz .. Artik hiiriiz) di
ye elele verirler, kucak kucak gelirlerse .. 

- Bun dan §i.iphe mi ediyorsun) 

- Hay1r.. Fa kat, narin fidanlanm1za 
zaman zaman musallat olan kurtlar gibi, 
son zamanlarda §ehirlece de dadanm1§ 

mi.ifsidler varmi§.... · 

Ve orac1kta golgesine Sigmdigimiz bir 
portakal agacm1 gostererek: 

- Kurtlan defetmesek bu agac c;:ok
tan kururdu. Hatay da oyle degil mi? 
Bu cennet gibi ulkenin en iyi verimini 
verebilmesi ve sinesinde hepimizi rahat ve 
huzur ic;:inde ya§atabilinesi ic;in .. 

Ermeni §Ofor, hazin hazin ba§Ini salla
di: 

- Hepimiz §U koylii kiZJ gibi dii§iin-
sek ... 

N eden dii§iinmiiyorsunuz ~ 

Dedigi gibi birka~ mum kurt .. 
Kurtulunuz onlardan .. 

- Evet.. Ba§ka turhi nefes alamiya
cagiz .. 29 te§rinisani hakikaten bir kur -
tulu§ giinii olmahd1r. 

Birkac; giin sonra Reyhaniyede garib 
bir sahneye §ahid olmu§tum. 

Alh ye§illi bayramhk entarilerini gi • 
yinmi~ bir si.iri.i gene k1z, ellerindeki tef
leri <;alarak ve §arki!ar soyliyerek bir ge
lin alaymi takib ediyorlard1. 

Bunlan se,vre dalmi§tJm. 
Kahveci yava§<;a yamma geldi, ve o

cagm gerisindeki bir gol~eyi i§aret ede -
rek: 

Milli bayraklarla siislii 

- Giivey, dedi, sizinle gorii§mek is
tiyor. 

- Goru§elim .. 
B1yiklan heniiz terlemi§, mahcub yiiz

lii delikanh ile kar§I kar,Iya oturduk: 
- Kim oldugunuzu biliyorum, dedi, 

onun ic;:in sizden bir§ey soracag1m. 
Birdenbire, bu gece damad olacak bu 

gencin, benden ne sorabilecegini merak 
ettim. 

S1klla sikiia, buziile biiziile konu§u -
yordu: 

- Bana tlirkc;:e, guzel bit isim bula
bilir misiniz? Bir kadm ismi ki, hem a -
henkli, hem manah olsun. Biz okadar du
§iindiik bir tiirlii bir isimde karar kila • 
mad1k. 

- Dogacak c;ocugunuz ic;in mi ~ 
- Hay1r, zevcem ic;in ... 

Antakya sokaklannda 
Franstz jandarmalan 

0 anda akhma gelen isimleri say -
dim. Birer hirer defterine not etti. V e: 

- 29 te§rinisaniye kadar bunlardan 
birini sec;:eriz... <;ok te§ekkiir ederim. 

- Neden o zamam bekliyorsunuz~ 
Boynunu biiktii, ic;:ini c;ekti: 

- Ancak o giin hurriyetimize kavu§a· 
bilecegiz. Y oksa, §imdi, arabca bir isim 
yerine tiirkc;:e bir isim istemek ic;:in bile 
Suriye memurlanmn kar§ISina <;Ikmak in
samn kendi elile belasm1 aramas1 demek
tir. 

Baki§lan yerde, kendi kendine konu -
§UT gibi yava~<;a soziinii bitirdi: 

- Galiba siz, bizim neler c;ektigimizin 
ve 29 te§rinisaniyi nasi! bekledigimizin 
farkmda degilsiniz. 

Hatay sokaklanndan 

Bir giin, fskenderunda deniz hamami' 
nm gazinosunda oturuyorduk. 

Arkada§Im bir paket sigara Jsmarladi· 
Biraz sonra garson a~ag1hk cinsinden bit 
sigara paketi getirmi§ti: 

- Neden Tiirk sigaras1 almadm '? 
- Y ok ... Simdi herkes bunu ic;iyor .. 

Hem ucuz, hem de .. Ahval malum.. Bi• 
raz daha sabredecegiz.. 29 te§rinisaniye 
ne kald1 kj.?. 
Anlamam1~ gibi garsona sordum t 
- 29 te~rinisanide ne var) 
Gafil yabanc1ya biraz sokulmak li.izU' 

munu duyan c;ocuk, etrafm1 kolhyarako 
kulag1ma fist! dad!: 

- fskenderun da o giin nefes alacak· 

Hele bak ~u §ehre; §imdi ya§Iyor mu sa' 
myorsun '? 

Oglu Adanacla olmyan Antakya}l bir 
baba anla!Iyordu: 

- Bizimki bir haftad1r tutturdu, ille 
29 te§rinisanide mektebinden izin isteme• 
li de onu buraya getirmeli imi§iz. (Der• 
sinden kahrsm) diyorum·, ba§hyor agla• 
maga (kalmam babacigim, dort be§ giin' 
luk aynhgm acismi fazla c;ah§arak c;1ka• 
rmm, ne olur, geleyim de, yurciumull 
kurtulu§unu, mes'ud ve bahtiyar gu]i.i§U' 
nli ilk defa gozlerimle goreyim} diyot• 
As1l garibi biitiin ev halk1 onunla hera' 
her. Ben tek ba§Ima kaldtm. Hatta bu 
sabah, ninesi, bana bir temiz de <;Ikl§tl· 

Susan dostuma sordum 1 

- Ne dedi~ 
- Ne diyecek: (bayramda mutlaka 

Antakyaya gelsin, buak, isterse cahil kal• 
sm. fakat esaretten kurtuldugunu, hurri• 
yete, istiklale kavu§tugunu anlasm da) 
dedi. 

Hatay, i§te, 29 te§rinisaniyi boyle bek• 
liyordu. 

0, yirmi YJldir bekledigine hl.J sabah 
kavu§uyor. 

V e bu sa bah, uzun, c;ok uzun siirmii§ 
bir azabh gecenin tertemiz fecrine kavU' 
§an Hatayhmn, sevincden yeripden ko ' 
pacakmi§ gibi <;arpan kalbinin sesini du• 
yuyor, onun yirmi yildir bir zerre tebes ' 
siime hasret yiiziiniin giildiigiinii gori.iyo• 
ruz arhk. 

Su anda co§kun bir bayram havasi 
ic;inde birbirini kucakhyan Hatayh kat' 
de§ler, bilin ki, bu sabah, hpk1 kara giin' 
lerinize sizinle beraber agladigi gibi, bii• 
yiik bayramm1za sizinle beraber sevine!l 
on !ekiz milyon Ti.irkiin sevgi dolu !leak 
bagnndasmiz. 

Kim kimi kutlulasm '? 
Sizi de, bizi de, hepimizi kutluhyan 

tarih var. 
KANDEMIR 

Hatayda halk mekteblerinden birindc ... 



v 
.Zafer pek kolay olmadz 

miicadelesi, ge~en 

bir muvaffakiyeti 
J 936 sonlar1nda ba~byan diplomasi 
sene Tiirkiye Cumhuriyetinin siyasi 

olarak Hatay1n istiklalini Milletler Cemiyeti Konseyine 

de tasdik ettiren bir netice ile 
Milletler Cemiyetinin kabul ettigi Ha· 

lay statiisiiniin 55 inci maddesinin ilk 
ftkrast §Udur: 

«Sancagm statiisii ve ana y~sas1 29 
le§rinisani 937 tarihinde meriyete girecek
lir.» 

0 gun, i§te bugiindi.ir. 
F akat, nihayet idrak ettigimiz bu mes

~cl giinde, bir lahza geriye donerek, bu 
~eticeye nasi! vasii olabildigimizi ve bu 
~avada muvaffakiyete erinciye kadar ne
h~t ~ektigimizi, k1saca gozden ge~irmek 
1~ de faydasiz sayiimamahdir. 
936 y1h ortalarmda F ransa ile Suriye 

~asmda Suriyenin istiklalini temin e -
decek bir muahedenin akdi ic;:in miizake· 
leler ba§lami§h. 9 eylulde imzalanan bu 
~liahede ajanslar tarafmdan her tarafa 
ddirildigi zaman ogrendik ki, •Ti.irk o-

lan ve esasen muhtar bir idareye maliki -
~etj Ankara muahedesile de kabul edil -
llli§ bulunan iskenderun - Antakya ve 
havalisi Suriyenin hiikmii altma btraktl • 
llli~tJr. 

Bu haber, bittabi Tiirk efkan umumi -
~esinde evvela hayret, sonra da derin bir 
111fial ve teessiir uyandirmi§br. 

11 eylulde Cemiyeti Akvam miiza • 
keratma i§tirak etmek iizere hareket eden 
Hariciye Vekili Tevfik Ri.i§ti.i Aras ga • 
Zetecilere aoy]edigi ~u sozlerle, oradaki 
karde§lerimizin mukadderatlha lakayd 
kalamtyacagtmtzl ifade etmi~tir: 

<<Kendilerine kar§l hislerimiz ve vazi· 
~etimiz samiml olan Suriyelilerle, aramiZ
claki dostluk c;ok ileri olan F ransanm 
~aphklan ittifak muahedesinde, hemen 
epsi Ti.irk olan lskenderun ve Antakya 

llltntakast ic;in de mahalli miistakil bir ida· 
le derpi§ et~i§ olduklarml timid etmek is· 
leriz.» 

liktir. !dare, F ransa mandasmdaki ayni 
hukuk ve salahiyetlerle Suriye hiiktimeti
ne gec;:iyor .» 

Bu sozler, Hataydaki karde§lerimizin, 
nihayet bir ekalliyet halinde Suriye idare
sine devirlerini anlahyordu ki, bunun 
bizce kabuli.i imkanmdt. 

Vaziyetin aldtgi bu ~ekil i.izerine hi.i -
kumetimiz derhal faaliyete gec;:ti ve Ha
riciye Vekilimiz Cenevrede Milletler Ce· 
miyeti konseyine bu husustaki taleblerimi
zi tesmen bildirdi. 

Bu esnada Suriye gazeteleri aleyhi -
mizde ate~ piiskiirmege ba§lami§lardt. 

Diger taraftan ise si.ikunet ve vakarla 
neticeye intizar eden Hatay Tiirkleri 
Ti.irk gazetelerine te§ekkiir mektublan ve 
telgraflan yagdmyorlardi. 

Fransa • Suriye anla§masmm bir ne • 
ticesi olarak Suriyede meb'us intihabati 
ba§lami§ ve bu intihabata zorla i§tirak et
tirilmek istenen Hatayhlarla mahalli 
kuvvetler arasmda ilk ihtilaflar yiizgos • 
termi§ti. 

Dip~ik kuvvetile intihab sand1klari ba· 

nihayetlendi 
diiz me~gul eden ba,ltca biiyi.ik bir mese
le hakiki sahibi oz Tiirk olan lskende • 
rdn - Antakya ve havalisinin mukadde • 
rat1d1r. Bunun iizerinde ciddiyet ve kat • 
iyetle durmaga mecburuz.» 

Oc;: hafta sonra Biiyi.ik Millet Mec .. 
lisinde ayni mesele hakkmda izahat ve • 
ren Hariciye Vekili de: 

«- Hiiklhnetimiz Fransanm teminat 
miizakeresi teklifini reddederek milli da· 
vayt Cemiyeti Akvamda gorii§megi ter ~ 
cih etmi~tir.» diyordu. 

Bu suretle Hatay davasi Milletler Ce
miyetine gidiyordu. 

1 0 Hnunuevvelde de Tevfik Rii§til 
Arasm riyasetindeki heyetimiz Cenevre· 
ye hareket etmi§ bulunuyordu. 

iki giin sonrt Baovekil lsmet fnonii de 
bir nutkunda: «Suriyenin bir Tiirk iline 
hi.ikmetmek istemesini haks1z ve zalima
ne buluyoruz. Suriyenin hath hareketi 
bi.itiin Tiirk yurdunu huzurundan mah -
rum etmek ve onu c;:tldntmak ic;:in i§kence 
ic;ine atmak demektir.» sozlerile Turk ef· 
kan umumiyesinin hissiyabna terciiman o· 

Fa kat bu Umidimiz tahakkuk etmemi•-r • I, Giizel iskenderuna bir balo§ ... 

Bunun i.izerine Tiirk matbuah biiyiik 
bir ciddiyetle bu davay1 ele alm11 bulu
~l.iyordu. 

\, 13 eylul tarihli gazetemizin Yunus 
1~adi imzah ba~makalesinde IU satlrlar 
~ard1: 

(lskenderun ve Antakya havalisi 
'l'ur)derine de saba ve sekinet ta vsiye e
deri;l, 

Onlann ahde bagh ve zaten tabii hak· 
lannm muslihane bir surette yerine ge
lirileceginde bizim tiiphemiz yoktur. Bey 
hude tela§ ederek rahats1z olmasmlar, ta
I1ihlerinin tayinini huzur ve emniyetle bek
esinler.) 

Goriiliiyor ki Tiirk milleti gibi. Tiirk 
ratbuah da bu milli meseleyi ele aluken. 

1r yandan Hatay halkma si.ikiinet tavsi
Ye ediyor, bir taraftan da hakkmdan emin 
btdunuyordu. 

21 eyliilde Hariciye Vekilimiz Paris -
te F ransa Hariciye Vekilile bu hususta 
bir miilakat yaph. 

F akat iki giin sonra Fransa • Suriye 
lnuahedesini akdetmi§ clan Suriye mu • 
tahhas heyeti Paristen donerken !stanbula 
llgramt§, ve heyetin reisi -~imdiki Suriye 
Cumhurreisi- Hasim Atasi gazetecilere 
~~ beyanatta bulunmu~tu: 
«- Antakya ve lskenderun Franstz 

l'rla.,chsmda bir muhtariyeti idareye rna-

§Ina sevkedilmek istenen Hatayltlar her -
§eye, her tazyika ragmen alakadar olma· 
diklan bu sec;:ime i~tirak etmemi§ler ve 
yekpare bir varhk halinde bu zulme kar
~~ durmu§lard1r. 

5 te§rinievvelde biitiin Ant:lkva halki 
d:ikkanlanm kapiyarak, i§lerini ~ijcleri -
ni btrakarak, istiklal aleyhindeki te§eb -
bi.isleri protesto ettiler. Ertesi giin de, Ce
miyeti Akvam assamblesi komisyonunda, 
Fransa, bu meseleyi bizimle mi.izakereye 
amade oldugunu bildirdi. 

Hataydan gelen haberler ~ok fena idi. 
Halk mi.itemadiyen i§kenceye maruz ka
hyor, §ehirlerde ve koylerde, gozii k1z -
mt§ memurlar kar§tlannda esir stiri.ileri var
mt§ gibi, kimseden c;ekinmeden zulmi.in 
envam1 yaptyorlar ve bu halleri gazete -
mize bildirmekten ba§ka bir suc;:u olmtyan 
muhabirimiz de oradaki F rans1z delegesi 
tarafmdan Sancak arazisini terke mecbur 
ediliyordu. 

l 0 te§rinievvelde hiikumetimiz F ransa· 
ya bir nota verdi. F ransamn bu notamtza 
verdigi cevab, onun bu i§te uzun diplo • 
masi miizakereler yolunu tutmak istegini 
hissettirdigi ic;in Ti.irk meha filinde hie; de 
iyi kar§Ilanmami§tl. 

1 te~rinisanide ise, Biiyi.ik Millet Mec • 
lisini ac;:arken Hatay davasma temas eden 
Atatiirk ~oyle diyordu: 

«- Bu esnada milletimizi ~rece p:iin • 

Kapah diikkanlar oniinde bir niimayi!:e ha·t•· ':lm~ 

luyordu. 
Hatayda zuliim ve i§kence dinmiyor, 

Tiirk lisesi kapatJIIyor, balk da protesto 
mahiyetinde §eker bayramtnt kutlulamt • 
yordu. 

I 4 kanunuevvelde Milletler Cemiyeti 

konseyi aleni bir toplanhda ilk defa ola· 
rak Sancak davasmt gozden gec;:irdi ve 
Hataya bir mii~ahid heyeti gonderilmesi· 
ne karar verdi. Bu kararda biz miistenkif 
kald.k. 

Bu esnada Parise giden Hariciye Ve· 
kilimiz, orad a Fran sa hiiktimetile siyasi 
miizakerelere ba§ladtysa da, iic;:iinci.i giin 
bu miizakereler de ink1taa ugradt. 

Hataya varar Milletler Cemiyeti mli
§ahid heyetini ise, orada tiireyen fesadct 
ve tahrikc;:iler, binbir c;:e§id dolablarla al
datmak, §a§Irtmak yolunu tuttular. 

Ankaraya donen Hariciye Vekilimi· 
zin arkasmdan Frans1z elc;:isi Ponsot da 
geldi. F akat onunla yaptlan mi.izakere -
Jerden de, Paristeki elc;imizin Fransa hii· 
kumetile temaslarmdan da miispet bir ne
ti:e elde edilemedi. 

Aym IS smda heyetimiz tekrar Ce • 
nevreye hareket etti. 

20 kanunusanide Cenevrede agtr bir 
havada ba§hyan miizakereler sonunda 
St~ncak raportorli.igi.ine lsvec; murahhasl 
Standler intihab edildi. Ertesi giin topla-
nan konseyde hava degi5memi§ti. Baztlan 
davanm Lahey Adalet Divanma gon -
derilmesi fikrinde idiler. 

Bu esnada ingiltere Hariciye Vekili 
Eden'in tavassut teklifi iki tarafc;:a da ka
bul edildi. 

24 kanunusanide, nihayet bir anla§ -
1
J maya vanlabildi; bun a nazaran Sancak 
miistakil bir devlet halinde kendi kendini 

: idare edecek ve tamamiyeti Tiirkiye • 
F ransa tarafmdan tekeffi.il edilecekti. 

Bunun i.izerine Ti.irkiye Biiyiik Millet 
Meclisinde akdedilen heyecanh bir eel • 

: ·ede B1~vekil, Hatay davasmm vardtgi 
neticeyi izah etti. Me::lis de Atatiirke, hii-

1 kumete ve kaluaman orduya milletin §Uk-

ranlarini arza karar verdi. 
0 gi.in Ba§vekil ezciimle §U sozleri soy

ledi: 
«- Bu anla§ma, Suriye tarafmdan iyi 

di.i§iini.iliirse, bizim kadar sevinilecek, o -
vi.ini.ilecek ve lehinde tezahiiratta bulu -
nulacak bir h.idisedir.» 

Fa kat nedense, Suriye boyle di.i§iin • 
miiyordu. Ve onun bu duygusundan ce • 
saret alan bazt tahtikat~llar, Hatayda or· 
taiigi kart§hrmakta, unsurlar arasmda fe
sadlar sac;makta devam ediyorlardi, 

Hataydaki Frans1z delegesi Durieux, 
havayt bulandirmak istiyenlere c;ok mii -
said davramyor, adeta onlan te§c;:i eder 
goriinUyordu. 

Esas · anla§manm tamamlanmasi, yani 
1--fatay ana yasasmm tanzimi, Tiirkiye, 
Fransa, Bel~ika, Holanda murahhasla • 
nndan miirekkeb bir komisyona havale e· 
dilmi§ti. 

ilk ic;:timamt 25 §Ubatta akdeden bu 
komisyon zaman zaman ugrad1g1 mi.i§ki.i • 
lata ragmen nihayet 29 may1sta ana ya • 
sayr Milletler Cemiyeti konseyine kabul 
ettirerek vazifesini sona erdirebildi. 

Bugiin meriyet mevkiine giren statu ve 
ana yasamn Hataya mes'ud bir istikbal 
bah~etmesini bi.itiin bir samimiyetle diler• 
ken, onlarm esas maddelerine k1saca bir 
goz gezdirmegi de liizumlu addediyo • 
ruz. 

Bu statiiniin birinci maddesinde aynen 
§U f1kralan goriiyoruz: 

(Sancak dahili i~lerinde tam bir istik
lcili haiz ayrr bir varlrk te~kil eder. 

Sancagrn harici i§leri Suriye devleti la· 
rafrndan idare edilir. 

Sancakla Suriye i~in ayni bir giimriik 
ve para idaresi mevcuddur.) 

StatU ve ana yasaya riayeti temin mak· 
sadile Milletler Cemiyeti kol}seyine bir 
murakabe salahiyeti verildigi de kayde· 
dildikten sonra Hataym hududlanm ~i -
zen stati.ini.in 7 nci maddesinde ise; 

( F ransa ve T iirki.IJe hiikumetleri kon· 
sey kararr mucibince mii§ierek bir hare -
kette bulunacaklarsa bu hareketin §ekil • 
leri hakkmda evvelden aroln§nr~'·'-.rdrr.) 
denilmektedir. 

9 uncu maddede; 
(I kanunusani 93 7 den evvel Sancak 

arazisinde miitemekkin Suriye tebaas1 
Sancak vatanda§t stfatmt bihakkin iktisab 
ederler. Bunlardan i~bu statiiniin meriyet 
mevkiine girdigi tarihte kendilerini tesc;il 
ettirmemi~ olanla•· meccani bir adll usule 
tevessiil ederek bir senelik bir miihlet zar• 
fmda vaziyetlerini yoluna koymak hak· 
ktm haiz olacaklardtr.) denildikten son
ra: Sancak vatanda§hgt sifabm iktisab e
debilecekler §oylece saytlmaktadtrlar: 

(a - Sancak arazisi iizerinde dogmu§ 
olan her §ahis. 

b - /§bu statiiniin meriyet mevkiine 
girdigi tarihte 21 ya§tndan dun bir ya§la 
olup da babasr Sancak dahilinde dogmu§ 
Glan her ~ahrs. 

Bu husustaki talebname i~bu statiiniln 
meriyet mevkiine girdigi tarihlen itibaren 
be§ senelik bir miiddet zarfmda verilecek
tir.) 

Statiiniin 13 i.incii maddesi Hatay ve 
Suriyenin, mii§terek menfaath~rine taal -
luk eder. i§ler ic;:in bu hiikum.etlerin her bi
rinin digeri nezdinde kendini bir komiser I 

Hataym galey~mh gUnlerinden biri 

vas1tasile temsil edecegini kaydeder. 
18 inci maddede, Hatay hiikumetinin, 

Suriyeyi haberdar etmek ~artile, miinha
man kendi menafiine aid beynelmilel an
la§malar akdi salahiyetini kabul ediyor. 

22 nci madde Hataym a~kerlikten tee· 
ridine temas ctmektedir. Bu waddeye g5· 
re Hatayda kara, deniz ve ;.ava kuv • 
vetleri bulundurmak, mecburi askerlik 
hizmeti ihdas etmek, memleke•te harbe
yariyan silah yapmak veya ithal etmek ve 
bu maksada yarar in§aclt menmudur. 

Ancak nizam ve asayJ~in muhafazasmi 
temin eden polis ve jandannrt kuvvetleri 

Hataylt yavrular hep bir arada ..• 

te§kil edilecektir ki, bunlann mt'cmuu da 
Milletler Cemiyetinin izni olmaks1zm 
1500 ki§iyi gec;miyecektir. 

25 inci madde: 
(Sancagrn bilciimle sekenesi dogu§, 

milliyei, dil, :rk veya din farkr goze!il • 
meksizin ha.qat ve hiirriljctleri11in tam ve 
miikemmcl hima,qcsine mazhar clacaklar· 
dtr.) denmektedir. 

Mi.iteakih maddeler, Sancak vatan • 
da§lanmn mensub olduklan uk, din veya 
dil ekalliyetlerine gore i~tifade edecek!e 
ri haklardan ve hiirriyetlerden bahsedi • 
yor. 34 iincii maddede de: 

(Suriye ile Sancak ic;in ayni bir giim • 
riik idaresi tam vardir.) kaydi gor~il -
mekle beraber, biraz a§agtda, Suriye ile 
Sancagm bu tarza ragmen (Giimriik ida· 
releri ayn olacakhr) nkrasi giiriilmekte
dir. 

38 inci madde Hataym para sistemini 
anlatmaktadir: 

(Suriye lirasi vcihidi kr.qasi olmak uze
re Suriye ve Sancagm ayrr bir para sis· 
temi olacaktrr.) 

lskenderun limanma gelinr..~; bu me • 
sele 43 iincii maddede farahatle mukay· 
yeddir: 

~------------~~----~ 

(Tiirkiue transit ihtiyaclari 'it;irt lskcn~ 
derun limanrnt en vcisi mik.qasta kullwt • 
mak hakktm haiz olacaktrr. Bu maksadla 
Sancak hiikumeti larafmdan Tiirkiqeye 
limanda kati viis' a tie bir yer ic.ar edile • 
cek, buras1 T iirkiuece kullamlma~a taT! .. 
sil olunacak ve onun Riimriik idm esi alit· 
na konulacakttr. lear mukavehsi sencui 1 
Suriye alimr beJel mukc>bilinde 50 sen" 
miiddetle akdcdilecektir.) 

(Tiirk serbest mmtakast) d~nilen bu 
yerin idaresi hakkmda uzun ut.ad:ya taf
silat verilerek 49 uncu maddede de §U ya
zthyor: 

(TUrk serbest mmtakasmm lskende " 
runu TUrk topraklarma bag! yan deinir • 
yollarile birle,mesini temin i~in Tiirkiye 
hiikumetine biitiin kolayhklar g:.isterile • 
cektir.) 

54 iincii maddenin ilk ftkrasmda Suri· 
ye ve Sancagm posta ve telgra£ i§lerim 
yeknasak bir servise baglamalan liizumu 
ileri siiriilerek: 

(Sancak kendi dahilinde hullanmaga 
mahsus posta ktljmetleri ihrac el:nek hak
ktna malik olacakttr) den:yor. 

Ana yaaa 
Ana yasanm belliba~h mlltldeleri; en 

ge~ 15 nisanda iki dereceli intiltabla se • 
c;ilmi~ olacak Sancak te~rii mecli~inin in• 
tihab tarztm izah ederek, bu meclisin dart 
senelik bir mi.iddet i~in toplanmt§ 40 aza• 
dan miirekkeb olacagtnt ve icra kuvveti· 
nin halk namtna Sancagm te~ril meclisi 
tarafmdan be~ sene i~in sec;ilmi~ bir reisle 
icra meclisi tarafmdan kullamlacagtnt 
anlahr. 

Ana yasanin 21 lnci madcle~i aynen 
~oyledir: 

(Reis tetrifat merasiminde Sancagi 
temsil eder. Kanunen musarrah hudud 
dahilinde af hakkmt istimal eder. Umumi 
af ancak bir kanunla bah~olur.abilir.) 

Hatayda, adli kuvvetin kam.men mii .. 
te~ekkil mahkemeler tatafmdan Sancak 
halk. namma icra olunacagt kaydedildik· 
ten sonra, azast Sancak reisi tnr,'lfindan 
mansub bir yi.iksek mahkemenin de bu • 
lunacag1 musarrahttr. 

Ana yasamn son maddelcri, Hatayda 
hi~ kimsenin kanunun tasrih etligi hal ve 
§ekillerden gayri surette tevkif ve serbes• 
tisinden mahrum ve mahkum edilemiyece• 
gini, meskenin taarruzdan masun oldu • 
gunu, vicdan serbestisinin muL! akiyetini, 
ilk tahsilin mecburiyetini, mat~uat ve 
matbaa, cemiyet ve ictima hi.irriyetini 
kaydeder. 

*** 

Hatayda bir protesto: Diikkanlar kapah 
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GUNUN BULMACASI 

Soldan saga: 
1 - Banker (miirekkeb kellmel. 2 - Hak

ltyl haksiZl aytran kuvvet, bilinmeden ge
len felaket. 3 - Pekmezle peynir, diigiin. 4-
Bir emir, agacm uzuvlarmdan. 5 - Bakt§l 
fena neticeler veren. 6 - Genl~l!k, makta. 
7 • Bir kadm ismi, bir cins kabadayi. 8 -
Nota, Arabistanda giyilen bir serpu~. 9 -
Ar1 mamulatmdan, bir mevsim. 10 - Vii
cuddekl ~l§kinllk, i~aret Slfatl, sahib, mate
matikte kullamlan b!r hart. 11 - Fevkala
de hadiseler. 

Yukandan a§agtya: 
1 - Buz veya asfalt iizerlnde kayma, 

donmu§ su. 2 - Blr vilayetimiz, arabca cyiiz 
seneler, . 3 - Yol, sef!l ve algak. 4 - Qok bi
lenlere yara§Ir blr surette, pederin yans1. 
5 - Viicudiin iistiindeki, kudurmu~. 6 - Bir 
hayvan, harlc. 7 - Birinin !)ocugu, bacak ke
miklerinden. 8 .. Q!ft hale koymak, blr e
datm kiSaltilml§ ve kalmla~tmlmt§l. 9 • 
Duvardakl tert ibat, hi~bir ~eyden haberi 
olm1yan. 10 - Arabca ceritmek) , hltab eda
tJ, alfabeden iki harf yanyana. 11 - Kusuru 
olmarm§ te!akki etmek., soru edat1, ku
mancta • 
.Evvelki bnlm.acanm halllldilmi!l 1ekll 

1 2 3 4 5 I! T 8 9 10 11 

1l vfOTZTUIMI E I B IATk 1~1 
2 OlziOI~I•ILIAIBIAIDIA 
s ZIE IRI•IKIE I ~I•ILIALBJI 
4 OIRIEIMIEIKI•IsiAIYII 
b KIEIFI t ILI•IsiAIBIAIN 
6 •l•IAIRIAINI I ILIAINI• 

CUMBURlYET 

7 KlAI•I t MI•IKIE LIAll_ 
a OjziOIM •lzl I IBIIINI• 
!I PIEI~I•IHIAl~ • Kl•l!i 
0 IEIRIEINI•ITIA v •IFIA 

Maliye V ekiletinden · 
I . 1 - Eksiltmiye konulan i~: Bir metre en~de on unsluk yirmi bin metre 

kanavic;e. 
2 - ihale a~1k eksiltme suretile yap1lacakhr. 
3 - Tahmin edilen bedeli ii~ bin iki yi;iz ve muvakkat teminati iki yiiz 

k1rk lirad1r. 
4 - Eksiltme 14/12/937 sah giinii saat on be~te Vekalet Levazun 

Miidiirliigiindeki Eksiltme Komisyonunda yap1laca~~. 
5 - Sartnjlmesi Levaz1m Miidiirliigunde ve Istanbulda Dolmabah~ede 

Maliye Evrakl Matbua ambarmd.a goriilebilir. 
fsteklilerin 2490 sayll1 kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde y~zll1 ?e~ge· 

Ier ve muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet mektublle btrhkte 
belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri, (7997) 

CiCi SURMESi 
Avrupa rimelleriodeo iistiindilr: 
Yakmaz I 

Dokiilmez II 
Leke yapmaz !!I 

Her yerde aravmu:. 

Operator • Urolog ... 

Dr. Mehmed Ali 
iDRAR YOLLARI 

Hastahklar1 miitebassJSJ Kopriiba!jt 
••• Eminonii han Tel.: 21915 

SAC BAKIMI 
Giizelligin en birlnci §arhdtr. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sag dokiilmesini tedavi 

eden tesiri miicerreb bir ilacdrr. 

Bolu Orta Orman Mektebi 
Direktorlii2iinden : 

1 - Mektebimiz •15/11/937• den itibaren a~tlarak c30/ll/937:o tarihine 
degin kaydii kabul muamelesi ikmal edilmi~ bulunacakbr. 

2 - Bu miiddetin hitammdan sonra mektebe gelenler haklarmdan sar
ft nazar etmi1; ad£1edilecekledir. 

3 - imtihana i~tirak edebilmek ic;in Hiikumet Tabiblerinden s1hhat ra
poru alm1~ olanlar bu raporlanm tam te~ekkiiliii bir hastaneden tasdikli ola
rak mektebe getireceklerdir. 

4 - Taahhtid senedleri talebenin imtihan olduklan Orman Miidiirliik-
lerinden almacak niimunenin aym olacaktir. (7845) 

SiRKETiHA YRiYEDEN: , 
Bogazic;i vapurlanna mahsus kl§ tarifesi 1 ilkkanun 937 ~a ,.§a mba 

sabahmdan itibaren tatbik edilecektir. 

·---------------------------------~~ istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
!stanbul Paket postanesi ile miidiirliik ambarmda bulunan 40 kalem 

hurda e§ya. tefrik gozii, kmk kap1, masa iistii, yaz1 masas1, dart gozlii do • 
Iabh yaz1hane, dolab, kasiyer, koltuk, sandalya, bisiklet, karyola, camekanh 
kapt, tahta bankonun, sab§l pazarhga konulmu~tur. 

Pazarhk 30/11/937 sah giinii saat 15,30 da Biiyiikpostane binas1 birinci 
katta istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiind.e miite~ekkil Ahm, Sahm Ko
misyonunda yaptlacakhr. Muhammen bedeli 136 lira, kat'i teminat 20 lira 
40 kuru~tur. isteklilerin ~artnamesini gormek i~in mezkil.r Mtidiirltik idari 
kalemine, e§yalan gormek iizere de Paket Posta Muavinligi ambarile Mii • 
diirliik ambarma, pazarhk i~inde giin ve saatinde kat'i teminatlarile birlikte 
Komisyona miiracaatleri. (8033) 

Galatasaray Lisesi Ahm 

Komisyonu 
Sahm 

Ba,kanbgJndan : 
Erzakm cinsi Miktar1 TahminF. ilk teminat Ekslltme gUn ve saati 

Kilo Kuru!? Lira Kr. 
Tereyagr 2000 120 180.00 10/12/937 cuma gU.nil 

saat 15 te 
Kaymak 1200 135 121.50 10/12/937 cuma gil.nil 

saat 15,30 da 

Galatasaray Lisesinin may1s 938 sonuna kadar ihtiyact olan yukanda clnsi 
ve miktan, ilk teminah, eksiltme gun ve saatleri yazll1 erzaklann !stan '" • 
bul Kiiltiir Direktorliigii binasmda Liseler Muhasebeciliginde toplanan 
Koruisyonda a~1k eksiltmesi yapilacakhr. 

Bu i§e gireceklerin §artnameyi gormek uzere okul idaresine ve Tica
ret Odasmm yeni sene vesika ve teminat makbuzlarile belli giin ve saatte 
Komisyona gelmeleri. (7949) 

KOMUR 

SOBALARI 

SAT • 
I E 

de 
VERES • 

I y E 

istanbul S1hhi Miiesseseler Arttirma 
ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden.: 

Bak1rkoy Emrazt Akliye, Asabiye hastanesine laZim olan 1500 taklm 
aba hasta elbisesi kapah zarfla eksiltmiye .ko:ml!;m~tur. .. .. .. v .. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda Sthhat ve I~bma1 Muavenet Mudurl}.l.gun-
de kurulu Komisyonda 15/11/937 ~ar~amba giinii saat 15,30 da yapilacaktir. 

2 - Muhammen fiat: Beher tak1m elbise ic;in 450 kuru§tur. 
3 - Muvakkat garanti: 506 lira 25 kuru§tur.'. . .. • 
4 - istekliler §artname ve niimuneyi hergun Kom1syonda goreb1 • 

lirler. . . 
5 - isteklilerin cari seneye aid Ticaret Odas1 ves1ka~1le 2490 say1h 

kanunda yaz1h belgeler ve bu i~e yeter muvakkat. garanh ~akbuz . veya 
banka mektubile birlikte tekliflerini havi zarflanm 1hale saatmd.en b1r sa
at evvel Komisyona vermeleri. (8042) 

s: K u· sTu·· y u·· Uzun klq geceler~nde bize rahat uy~ I 
, : veren yastik, ~1lte ve yorganlanle 

• en iyi bir dostumuzdur. 
Memur i~"i herkes yalmz 1 lira il~ bir yashk edinebilir ve 

I ' "" d' . yorgun dirnagm1 dinlen 1nr. 
F~.'uika ve deposu:. istanbul, <;akmak~tlar Sandalyacllar sokag1 

Orner Balioii;lu. Tel: 23027 
Sah.:; yerleri: Beyoglu ve Ankara Yerli MaHar Pazarlartdtr. 

ESANS 

LOS YON 
POOR A. 
S~so·N 

ef'~ a ·AYANIN A$K 

VE GOZELLIK RUYASI 

L.T. PIVER 
PARFOMbRI .L.T:. ~IVER 'fstanbul' $ubest .. 

29 1937 

• • 
1r1 

PARIS 

Osman Bey, Ahmet Bey sokak No. 56 iSTANBUL 

EKSiL TME iLANI 
istanbul - Sirkeci, Sirkecipalas iic;iincii katta kain: Noye Bavgezel§aft 

Vays und Feraytag In§aat Sirketi, istanbul §ehri kanalizasyon i§lerine la
Zlm olan DEMiR AKSAM ic;in kapal! zarf usulile bir eksiltme yapacaktir. 
Bu eksiltmiye yalmz, Tiirkiyede tesisah olan fabrikalarm sahib veya mii.
messilleri i§tirak edebileceklerdir. $artnameler, §irketin yukanda yaZlh 
olan adresinden ilc; (3) Turk liras1 mukabilinde almabilir. Teklifler 20 ka
nunuevvel 1937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 12 ye kadar teslirn 
ecl.ilmi§ bulunmahd1r, 

Vize Belediyesinden : 
Vize kasabasmm harita ve miistakbel imar planmm yaptlmas1 i§i 25/ 

11/937 tarihinden bed ile 10/12/937 giiniine kadar on be§ giin milddetle ac;tk 
eksiltmiye t;lkarilmt~tir. 

1§ Naf1a Vekaleti Yap1 i§leri Umum Miidiirliigii tarafmdan tanzim edi· 
len talimatname, mukavele ve formiillere tevfikan yaptmlacakhr, 

67 hektar meskil.n k1smmm hektan 18 ve 135 hektar gayrimeskil.n k!S" 
mmm hektan 10 lira hesabile muhammen bedeli «2556· lirad1r. Talibleril'l 
ihale giinii olan 10/12/937 cuma giinii saat 14 te ehliyetname, vesaik ve de· 
pozito akc;elerile Vize Belediye Riyasetine miiracaatleri. Ke$if, proje, ~ar;~ 
name vesair hususlar hakkmda Belediyeden fazla malumat almabilece~l 
il'cln olunur. (8041) 
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MiDE iZE 
Cabuk ~~~nemeden vemek viyenler. fazla 

baharath ve biberli yiyenler, bilhassa i~ki 

ic;enler mldelerinl tahri$ ederler ve 
z 

EYVA 
0 
TUZU 

HazJmsJzh~J. Mide Ek~ilik ve Yanmalan ~iderir. 
lnk1baz1 defeder. Bugilnden bir $i$e MAZON 
ahmz. Hic;bir milmasil miistahzarla k1yas kabul 
etmez. MAZON isim Horoz markasma dikkat 

EK~il iK HAZIMSIZLI K Deposu: MAZON ve Boton ecza deposu. 

!stanbul Yenipostane arkasmda. Dikkat ve 1Y1 HAZIM edinlz. a~1rhk ba$ donmeleri hlssederler. 

Son Glkan son dorece muessir K E S K i N Bah~ekap1 
SALiH NECA Tl 

Vitrin Miisabakasz 

ZA IL 

1- Herkes mUsabakaya en ge~ birincikanunun 4 fine kadar 
olmahdu. MUsabaka, 15 birincikanun 937 de bitecektir. 

2- MUsabakaya i§tirak edecek bayiler, vitrinlerinin ya bepsini veya
hud da bir ktsmmi ~er.;eve ile aymp bu mUddet zarfiDda Tabii 
Kanyak ile sUsliyeceklerdir. 

3- Vitrinler, birincikAnunun ikinci haftasmda bir jUri heyeti taraftn
dan se.;ilerek miikafat hak edenler tesbit edilecektir. 

4 - Miikafat kazanan bayilerin llstesi birincikanunun ii~iincU hafta
smda gazetelerle ilan edilecektir. 

5- MUsabakaya Ankara ve Istanbul bayileri girebilecek ve her iki 
§ehirdeki vitrinler, miitebassts zevattan miite~ekkil jUri heyeti 
tarafmdan tetkik edilerek dereceler tesbit olunacaktn. 

6- istanbul ve Ankarada birinci gelenlere 100 er lira, istanbulda 
ikinciye 50, ii~iinciiye 25 lira ve dordiinciiden sonra 35 ki§iye ve 
Ankarada birinciden sonra derece alan 10 ki§iye 5 er lira verile
cektir. 

7 - inhisarlar sah~ magazalar1 bu miisabakaya girmiyeceklerdir. 

8 - Miisabakaya i§tirak etmek icin a(iakJdaki kuponu doldurup inhi • 
sarlar Reklam ve Ne~riyat ~ubesine gondermek kafidir. (Kupon 
bir kartona yapi§tirihrsa daba fyi olur.) 

istanbul ...... / ...... 937 

fnhisarlar ldaresinin tertib ettigi Tabii Kanyak vitrln mil • 
sa bakasJDa i§tirak ediyorum. 

ishn : .... ........ .. .. . ... ..... ... . .... ... ..... ... ..... ......... ..... ... ... .. ... . .. .... . 
Adres: ················ ................................................................ . 
····· ......................................... ············· ................................. . 
(Bu fil~i bir karton Uzerine yap1~tlnp lnbisarlar Umum MUdilr

Iiigu Reklam ve Ne~rlyat ~ubesi. Galata, adresine gonderiniz.) 

-----·------------------· 
Istanbul Sthhi Miiesseseler Artt1rma 

ve Eksiltme Komisvonundan: .. 
Haydarpa§a Niimune hastanesinin dahili hastahklar servisl ic;in Iaz1m 

alan 45 kalem alat ve malzeme ac;1k eksiltmiye konulmu§tur. 
1 - Eksiltme 15/12/937 ~ar!Jamba giinii saat 14,30 da Ca~aloglunda 

S1hhat ve !c;timai Muavenet Mildiirliigii binasmda kurulu Komisyonda ya
llllacakhr. 

2 - Muhammen fiat 632 lira 20 kuru§tur. 
3 - Muvakkat garanti: 47 lira 48 kuru~tur. 
4 - tstekliler !iartname ve listeyi hergi.in Komisyonda gorebilirler. 
5 - lsteklilerin cari seneye aid Ticaret vesikasile 2490 sayll1 kanunda 

Yazth belgeler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mek· 
birlikte belli 

SOMER BANK 
Genel Direktorliigiinden : 

MOTERCiM ARANIYOR 
Gene! Direktorliigi.imiizd.e istihdam edilmek iizere tiirk~e ve in

gilizceyi bihakkm bilir ve bu lisanlarda bilhassa teknik mevzulan ter
ciime edecek kabiliyette bir miitercime ihtiyac vardtr, Almacak me • 
mura iktidarma go~e 200 • 250 lira iicret ve ayr1ca muayyen Ankara 
pahahhk zamnu verilecektir. Taliblerin 5 birincikanun 1937 tarihine 
kadar BankamlZ Personel Servisine veyahud 1stanbul §Ubemize tahri-

Karacabey Merinos Y eti,tirme 
Ciftligi Miidiirliigiinden: 

Karacabey Merinos Yeti!$tirme Ciftli~i hayvanah ihtiyac1 ic;in satm ah
hacak ilti maddede zikredilen hayvan yemleri a~ag1da yaz1h oldu~u ve~hile 
eksiltmeye konmu$tur. 

1 - c529.500· kilo yulafm eksiltmesi kapah zarf usuliledir. 
A - Yulafm beher ltilosu tahmini fiat be~ kuru§ on ilti buc;uk 

santimc!.ir. 
B - Muvakkat teminat olarak c2035• lira almacakhr. 
C - fhale giinii 9 birincikanun 937 tarihine musadif per§embe gil

nil saat on bir olarak tesbit edilmi$tir. 
2 - c264.100· kilo arpanm eksiltmesi kapah zarf usuliledir. 

A - Arpanm beher kilosu tahmini fiat be$ kuru!$ yetmi!$ be~ san
timdir. 

B - Muvakkat teminat olarak cll40• lira almacakhr. 
C - !hale giinii 9 birincikanun 1937 tarihine musadif per~embe 

giinii saat on be§ olarak tesbit edilmi~tir. 
. 3 - !hale yeri Karacabey Harasmda mUte~ekkil Merinos Yeti~tirme 

<;:iftligi Mi.idiirliigil binas1d1r. 
4 - isteklilerin yukanda gosterildii:ti gUn ve saatlerde ve 2490 sayli1 

kanunun tarifatl dahilinde Komisyona miiracaatleri. 
. 5 - i11bu 1stenilen havvan yPmlPTi evsaf1 vaz1h oldugu sartnameleri 
lste~liler 1stanbul, Bursa, Bahkesir, Eski§ehir Baytar Miidi.irliiklerinde go
tebJlirler. (7846) 

inhisarlar Umum MiidiiriUP.iinden: 

I - Malatyada ~artname ve projesi mucibince yapbnlacak Ba§mii -
diirliik binas1 insaab kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 

II - Kesif bedeli 34.040 lira 49 kuru~ ve muvakkat teminatl 2553.04 
lirad1r. 

IJI - Eksiltme 30/XI/937 tarihine rasbyan sal! giinii saat 15 te Kaba
tasta Levaz1m ve Mubayaat subesindeki Ahm Komisyonun&l yapilacakhr. 

lV - $artname ve proieler 170 kurus bedel mukabilinde !nhisarlar 
Umum Mi.idiirliigii in$aat !;lubesile Ankara ve Malatya Basmiidiirlilklerin
den almabilir. 

V - Eksiltmiye istirak edeceklerin Naf1a Vekaletf mi.iteahhidlik vesi
kasile diger fenni evrak ve vesaiki inhisarlar ln$aat (ittbesine ibraz ederek 
miinakasaya istirak ic;in aynca fenni ehliyet vesikas1 almalart laz1mdl.J'. 

VI - Miihiirlil t~?klif mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltmlye i~tirak 
vEsikasile % 7,5 giivenme parasm1 ihtiva edecek olan kapah zarflar eksilt
me gi.inii en ge<; saat 14 e kadar yukanda ad1 ge~;en Komisyon Ba;~kanhgma 
makbuz mukabilinde verilml~ olmahd1r. •B.• (7700) -1 - $artnamesi mucibince Denizlide yaptmlacak xara barut &posu-
nun in~aati pazarhk usulile eksiltmeye konmustur. 

2 - Ke§if bedeli 2695 lira 17 kuru~ ve muvakkat teminatl 202.14 li
radJr. 

3 - Pazarhk 9/XII/937 tarihine rasthyan persembe giinii saat 14 te 
Kabata~ta LevaZJm ve Mubayaat $ubesindelti Alun Komisyonunda yap1 • 
lacakhr. 

4 - $artname ve projeler 13 kuru~ bedel mukabilinde !nhisarlar U
mum Miidi.irliigi.i !n~aat $ubesile Denizli Miidiirliigiinden almabilir. 

5 - Eksiltmeye i~tirak edeceklerin fenni: evrak ve vesaikini !nhisarlar 
ln~aat Subesine ibraz ederek milnakasaya i(itirak ic;in aynca fenni ehliyet 
vesikas1 almalan laz1md1r. 

6 - isteklilerin pazarlik ic;in tayin edilen gi.in ve saatte % 7,5 giiven
me paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

cB.• (7812) -1. - idaremizin Pa~abaht;e Miiskirat fabrikas1 ic;in ~artnamesi mucibince 1 
aded maateferriiat hava kompressorii ac;1k eksiltme usulile satm ah
nacakttr. 

2. - Muhammen bedeli 1250 lira ve muvakkat teminah «93.75• liradtr. 
3. - Eksiltme 13/XII/937 tarihine rashyan pazartesi gunii saat 15 te Kaba

ta~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Alun Komisyonunda yap1 
lacak-tli'. 

4. - $artnameler parasJZ olarak hergiin SOZU get;en $Ubeden almabilir. 
5. - Eksiltmiye i$tirak etmek istiyenlerin fiats1z teklif mektublanm !n • 

hisarlar Miiskirat Fabrikalar $ubesine vermelerl ve eksiltme gi.iniin • 
den bir glin evveline kadar tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika 
almalan laztmdtr. 

6. - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile 5 inci maddede 
yaz1h vesika ve yiizde yedl bu~uk giivenme paralarile birllkte tayin 
ed.ilen giin ve saatte yukanda ad1 ge!;en Komisyona gelmeleri Han 
olunur. ·B.• {7959) 

HALiL SEZER ' Karyola ve Madeni E,ya Fabrikas1 
• y 

M E\iHERi 
Son siatem karyolalar, muhtelif c:inste ~elik socnye er ve ~ellk madeni m8b 
Jelrrimiz te~hir edilmi~tir. Salkimsi:i{!iid, Decnirkap1 caddesi 7. Tel. 21632 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmiye konulan i~ : Mutfak ve hastabak1c1 odalanntn iizerindeki tara
samn demir camekanla ortiilmesi. 

Kesif be sell ............ 1 2282 lira 62 kuru~. 
Muvakkat garanti ...... : 171 lira 23 kuru$. 

Haydarpa(ia Emraz1 Sariye hastanesinde yaptlacak olan yukartda yaz1h 
i§ ac;1k eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme 15/12/937 c;ar$amba gi.inii sas,t 15 te Ca~alo~lunda Sthhat 
ve lc;timai Muavenet Mildiirliigunde kurulu Komisyonda yapllacakhr. 

2 - Mukavele, eksiltme, Baymd1rhk i!;leri genel, hususi ve fennl §art· 
nameleri, proje, ke~if hulasasile buna miiteferri dig~r evrak Komisyonda 
gorillebilir. 

3 - lstekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sa)'lh ka· 
nunda yazth belgeler ve bu i~e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubile birlikte bu i~e benzer 2000 lirahk i$ yaphgma dair Naf1a Miidiir
liigiind.en alml$ olduklan miiteahhidlik vesikasile birlikte belli saatte Ko· 
misyona gelmeleri. (8044) 

Doktor arantyor 
Miihim bir miiessesenin ~arki Anadoluda !$imendifer giizergahmda 

bulunan !llletme !daresinde c;ah:;;mak iizere bir doktora ihtiyac1 vard1r. 
Bu doktorun birinci sm1f emraz1 dahiliye miitehass1slarmdan olmas1 ve 
icabm&l operatorliik yapabilmesi lazJmd1r. Talib olanlar ya!;lanm, 
muhtasar terciimei hallerinf ve istedikleri iicret miktarmt bildiren ta
lebnamelerini cPosta kutusu 216 Ankara. adresine gondermelidirler. 

inhisarlar Samsun 
Tiitiin Fabrikastndan: 

Fabrikamtzdan bir sene lr;inde F;artnamesinde yaZih yerlere yollanacak 
tiiti.in ve sigaralarla sair er$yamn nakliyesl 18/11/937 tarihinden itibaren on 
be§ giin miiddetle eksiltmiye c;1kanlmt~hr. lstekl!ler eksiltme fJartname -
sini resmi dairelerin ac;tk oldugu saatlerde hergiln Fabrika Sevk Subeslne 
miiracaatle gorebilirler. Eksiltmiye 1;1kanlan nakliyatm muhammen bedeli 
5340 lirad1r. 

Eksiltmiye _girmek !~in bu paranm vuzde yeC.I buc;ugu nisbetinde dort 
yiiz lira muvakkat teminat vermek laZJmdtr. Eksiltme 2 birincikanun 937 
per(iembe giinii saat on dortte Fabrikada miite!$ekkil Komisyonda kapah zarf 
usulile yap1lacakbr. Muvakkat teminat makbuzlarile teklif mektublan ek· 
siltme saatinden evvel Komisyon Ba~kanhgma verilmi~ bulunacakhr. (7850 ) 

Sa~larinizJ dokiilinekten koruyunuz 

EKSiRi SA~ 

KOMOJEN 
Sa<;Jann kiikJerini kuvvetlendirlr. 
Di:ikiilmesini keser. Kepekleri ta
mameo s:;derir ve btiyijme kabili
yetlnf arhrarak la<;lara yenfden 
hayat verir. Kokusu Iatif, kuliBDl$1 

kolay bir sac eksiridir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

istanbul P . T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
. Be~oglu P. T. T. Merkez binasmm ke~ifnamesi dahilinde tamirah a~1k 

ekslltm1ye konulmm;tur. Eksiltme 10/12/937 cuma giinii saat 15 te Biiyiikpos
tane binas1 birinci katta istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirlii~nde mi.it~ekkil 
Ahm Sahm. Komisvonunda vapllacakhr. Ke~if bedeli 1998 lira 94 kuru:;;, mu
vakkat temmat 150 lirad1r. !steklilerin rnukavele, eksiltme, Baymdlrhk t~ • 
leri umumt, husust ve fenni $artnamelerile proje ke~if hul1isas1 ve buna 
miiteferri di~er evrakt gormek ve muvakkat teminatlanm yahrmak iizere ~a
ll~ma glinlerinde mezkur Miidiirliik idari kalemine, eksiltme giin ve saatinc!e 
de en az bin lirahk bu i:;;e benzer i!J yaphgma dair gosterecegi vesika i.izerine 
istanbul Nafta Miidiirlilgiinden bir hafta evvel almm1~ olmas1 laztm gelen 
miiteahhidlik ve Ticaret Odas1 vesikasile birlikte Komisyona miiracaatleri. 

(7940) 

[:5vlet Demiryollan l$1etme Umum Miidiirliiil;iinden I 
Devle.t J?emi.ryollari ve Limanlan t~letme Miidilrliigiini.in ihtiyac1 olan 

a~a~1d~ CJ~SI, m1~tar.1, muhammen bedeli ve muvakkat teminah yaz1h adi 
tugla Jle sonmeml$ ktrec; ayn ayn olarak kapah zarf usulile eksiltmiye kon
mu~tur. 

Eksiltme 6/12/937 pazartesi ~nil saat 15 te Haydarpa§a gar binas1 i~in
de Birinci t~Ietme Komisyonunca yap1Iacaktlr • 

!steklilerin eksiltme ~artnamesinde ya1ah muvakkat teminat mektubu 
V? kanunun tayin ettigi evrak ve vesaikle teklif mektublarm1 eksiltme giinii 
mhayet saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermi~ olmalan laz1mdir. 

Bu i$e aid f?artnameler iicretsiz olarak Haydarpa~ada Yol Ba~miifetti§-
liginden ahnabilir. {7804) 

C 1 N S t 

Adi bina tuglas1 
Sonmemi§ kireQ 

Miktan 

70.000 
60.000 ,.,.,. 

Muhammen Muvakkat 
bedeli temil'ah 

Lira K. Lira K. 
945 00 70 88 
600 00 45 00 

Muhammen bedellerile miktar ve vaslflan a~ag1da. yazi11 2 grup mal • 
zeme 9/12/1937 per$embe gilnii saat 14 te Haydarpa~ada gar binas1 dahl • 
lindeki Satmalma Komisyonu tarafmdan B!;lk eksiltme suretile satm all • 
nacakhr • 

Bu i~e girmek istiyenlerin kanunun tayin etti~i vesaik ve hizalarmd.a ya. 
Zih muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gi.ini,i. saatine kadar Komisyona 
miiracaatleri lazund1r. 

Bu l§e aid !$artnameler Haydarpa!$ada gar binas1 dahilindekl Satmalma 
Komisyonu tarafmdan paras1z olarak dag1tilmaktadir. 
1 - 1000 ltilo yaglama ic;in yiin fitil, muhammen bedeli 1400 lira, muvakkat 

teminatl 105 liradtr. 
2 - 39000 aded muhtelif cins ege, biz, marangoz kalemf, balta, kazma, 

kiirek, ~ekic; ve varyoz sap1 muhammen bedeli 3879 lira muvakkat te-
minati 290 lira 93 kuru~tur. (7853) ,.,.,. 

1 - fdaremizin Cibali Tiitiin Fabrikast etrafma ~artnamesf muclblnee 
yap1hcak trotvarla binanm harid badana i~i pazarhk usulile eksiltmiye ko
nulmu~tur. 

II - Ke$if bedeli 986 lira 32 kuru$ ve muvakkat teminah 73 - 98 lirad1r. 
III - Pazarhk 7 /XII/93'7 tarihine rashyan sah giinii saat 14 te Ka • 

batasta Levaz1m ve Mubayaat $Ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktll', 
IV - $artname ve ke!lifnameler 5 kuru§ bedelle hergiin sozii gec;en §U· 

bedrn almabilir. 
V - lsteklilerin pazarhk ic:in tavin edilen giin ve saatte yukanda ad1 

gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.• (7867) -Devlet Demlrvollan $ebekesinde istihdam ed.ilmek i.izere, tstanbul Yiik· 
sek Miihendis mektebi veya Avrupada hoh~ule ve teknikum tahsili gormii§ 
olanlardan diplomah mfihendis, miihendis ve fen memuru ahnacakt1r. Talib
lerin, evrak1 miisbitelerile birlikte. Ankarada Cer Dairesi Reisligine mii -
racaat etmf'lf'ri. c7RR9» (4il02) 

Kurumu 

1~ 0 y [1 l( PiYANGOSlJ 
ikinci ke!lide 11 Birincikanun 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 4 0 . 0 0 0 lirad1r 
Bundan ballkn: 15.000, 12.000, 10.000 llralik bfivilk fkramiyelerle 

00 000 ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vardl.J' ... 

!)imdiye kadar binlerce kisiyi zengin eden bo piyangoya i~tirak ediniz. 

Dr. l hsan Saml 
ISTAFiLOJ<OK A $15 1 

Diinyamn ~ekercisi 
stafilokoklar· an miitfve lid 1 Er 

genl k, kan <;tb nl. a. oltuk alh (;1 
bam, arpac1k 1 ve biitiin c'ld basta· 
hklar~11a kar$1 pPk lesirli bir a••"n 

D l vanyo lu No. 113 .................. 
Sall.lb ve ~a~nwnarrtrt: Yunu• Nod• 

Umumt ne~Tt!iat1 tdare eden YatJ l~tert 

Mfldflr11: Hikmrt Munil 

C:umhurt1!e£ matbaa.sa 

ALi MUHiDDi HACI BEKiR 
Akide 60 kuru, 
Bayram fiekeri 80 » 
Satr~ yerleri: BAH<;EKAPI • 

F1st1kll lokum 120 kuru' 
Kaymakh lokum 120 » 

BEYOGLU · KA (AKOY- KADlKOY 
Ta§radan sipari, i ~ in : ALi MUHiDDiN Bah~ekapJ, Istanbul 



Mevsim hastal1klar1ndan kendinizi korumak ancak • • 

Kullanmakla kabildir. 

GRiP • NEZLE - SOGUK AL • 
GINLIGI ve ATE$Li Hastal•kla· 
ra ka r,. tesiri gayet anidir. 
5 E FA L i N kullanmakla iifiil· 
mekten husufe gelecek bir~ak 
tehlikeli hastahklar~n oniine 
ge~ebilirsiniz. 

BA$ - Di$ - ROMATiZMA ve 
MAFSAL AGRILARI kad•nla
r•n A YBA$1LARI ve biitiin ag
rdar• derhal ge~irir. 

Tesirindeki siir'at hayret ve· 
ricidir. 

Mideyi, kalbl yormaz, icab1nda giinde 3 ka,e ahnabili·r. 
SEF ALiN'i her eczaneden tsrarla araytntz ve kullantntz. 

1 lik ve 12 lik ambalijlar• vard1r. 

~- 1 

Soguk alg1nltklan her turlu hastahklara 
yol acabilir. akat b r ka~e 

Muhtemel rahatsJzhklann 
hepsini onledigi gibi nez
le, grip, bron§iti de k1sa 
bir zamanda izale eder o 
Harareti siir'atle dii§iiriiro 
Gripin agnlann amans1z 
dii§mantdtr. Di§, Ba§, Si
nir, adale, Romatizma, 
Mafsal evca1nda kat'iyet
le tesir gosterir ve gUnde 
~~ taneye kadar emniyet
le abnabilir. 

icabtnda giinde 3 kafe ahnabilir. 
T aklitlerinden sakmtmz ve her yerde 1srarla GRiPiN isteyiniz. 

Ankara Tiyatro 

Kiz 
Okuluna 
Tale be Abntvor 

Ankara Tiyatro Okuluna klz talebe ahnacakttr. Arzu edenlerin a§agrdaki 
§artlan haiz olmalan lazrmd1r: 

1 - En az orta okul mezunu olmak. 
2 - Tiyatroya istidat ve kabiliyeti olmak. 
isteklilerin 2 birincikanun per~embe giinii saat 11 de istanbulda Sehir 

tiyatrosunda imtihanlan yaprlacagmdan bu tarihe kadar ~ehir Tiyatrosuna 
miiracaatleri ve 0 ~n tiyatroda bulunmalarr ilan olunur. c4342• (7950) 

IALGOPAN 
Madeni kutularda oldugundan terkibi ve tesiri degi~mez. Nezleye 

soguk algmhgma, Nevralji ve ba~. di~ agruarma senelerdenberi 
tecriibe edilmi~ en tesirli ve emsalsiz ila.;trr. 

A L G 0 p A N her eczaned~ bulunur,l 
ismine ve markas1na dakkat. 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanbg1 istanbul 
Sabnalma Komisyonundan: 

1 - Giimriik muhafaza erah i~in 3409 taktm yazllk elbisenin 10/12/937 
cuma giinii saat 15 te kapah zarfla eksiltmesi yapilacaktir. 

2 - Tasmlanan tutan 18749 lira 50 kuru~tur. 
3 - $artname ve evsaf Komisyondadrr. Giirebilirler. 
4- tsteklilerin ilk teminat o1arak 1407 lirahk vezne makbuzu veya banka 

mektublan ve kanuni vesikalarile birlikte eksiltme saatinden bir saat evveli
ne kadar teklif mektublarm1 Galata eski ithalat Gi.imri.igu binasmdaki Ko-
misyona vermeleri. (7708) 

YaiRIZ TUrkiye 
ve 

TUrk Milleti 

ve 

HALK 
tna~ bl~aklan 

Muhterein Anadolu ve Trakya Tiiccarlan: 
Eger oZ KARDE~1NiZE yardam etmek, ve mii~terilerinize iyi 

mal satmak isterseniz velevki kazancantzdan u~ak bir fedakir
hk yapsamz dahi 

Her Hal de Oz T iirk (:ocuklarintn Mah Olan 

BOZKURT ve HALK 
Tna§ Bt~aklarmt Satmagt tercih edinizo 

oz karde~inize vereceginiz 
Unulmay1n1z ki : para daima giizel yurdu

nuzda kalacakbr. 

EY TURK OGLU TURK 
Sana TUrk Oglu TUrkten Batkas• Yir Olmaz o 

Sahipleri : Fehmi ARDALI ve Mehmed BOZKURT, 
Istanbul 

istanbul Ziraat Mektebi Miidiirliigiinden : 
Mektebimiz meyva bah~esi iGin iicretle tecri.ibeli bir meyva bah~rvam 

ustas1 almacaktrr. )M"atlub evsa£1 haiz olanlarm evvelce ~ah§tlklan yer -
lerden ald1klan vesikalarla beraber Halkahdaki Mekteb Miidiirliigiine mi.i
racaatleri. (7996) 

K A E 

ezle 
v 

8$89fl 
K1r1kl1k 

Dikkat 
Ediniz. 
Bu ilk tehlike alametl;rfni goriir gormez derhal 

Almak laz1md1r. 
NEVROZiN soguk algtnhgiDID fena akibetler dogurmasana mAni 

olmakJa beraber biitiin tzbraplar1 da dindirir. 

icab1nda giinde 3 kafe ahnabilir. 
Isim ve markaya dikkat, taklitlerinden sakm1mz. 

istanbul Orman Ba~miihendisliginden : 
1 - Antalya ilinin Korkuteli ilc;€sinin hududlan §artnamede yaz1ll 

Devle~ ormanmdan numaralanm1~ 2324 M3 muadil ~am e§can bir sene zar• 
fmda ~rkanlmak iizere 21 giin mi.iddetle kapah arttirnnya ~Ikanlmr§trr. 

2 - Arttlrma l/12/937 tarihine musad.i.f ~ar§amba giinii saat 15 te An· 
talya Hi.ilp1met Kongamd~ki Orman idaresinde yapllacaktrr. 

3 - Beher gayrimamul M3 muhammen bedeli "he§ liradrr. 
4 - Muvakkat teminat 871 lira 5 kurw~tur. 
5 - :;lartname ve mukavelename projelerini gormek istiyenler bu mi.id· 

d:t :~~~mda ~ntalya Orman Ba~miihendisligine, Ankara Orman Umum Mii· 
durlugune muracaat edebilirler. (7865) 

istanbul P. T. To Vilayet Miidiirliigiinden: 
Salk1msogiidde bulunan P. T. T. Fabrikas1 deposuna teslim §artile 2° \ 

ton Tiirk Somikok komiiriiniin ahm1 pazarhga konmu~tur. Pazarhk 30/11/ 
937 sah giinii saat 15 te Biiyiikpostane binasr birinci katta istanbul P. '1'. 'f. 
Vilayet Mi.idi.irli.igi.incU! mi.ite§ekkil Ahm Satlm Komisyonunda yapllacaktJr· I 
Beher tonunun muhammen bedeli 24 lira, hepsinin 480 lira, kat'i teminat 
72 lirad1r. isteklilerin §artnamesini gormek iizere ~ah$ma gunlerinde mez • 
kur Miidiirliik idari kalemine, pazarhk giin ve saatinde de kat'i teminatla· 
rile birlikte Komisyona miiracaatleri. (8034) 


