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Ingiliz - ltalyan Akdeniz 
anlaşması imzalandı 

\ 

Son dakikaya 

Fransa 
kadar akdin tehirine çalışan 

bu anlaşmıqa dahil değildir 
Bu mukavele ile 

t.eminat teati 
iki devlet bir takım 
etmektedirler 

Haftada bir 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

ASIM us•u 4 .. Ü n yazısı unc 
•ayıtamızdadır. 

Roma 2 (A.A.) - Dış işleri baka., 
nı Kont Ciano ile Sir Drummond bu. 
gün 12 de Şigi sara~,nda İngiliz -
İtalyan "Gentemen Agreement muk:ı. 
,·elenamesini,, imza etmişlerdir. 

Bu mukavelename, bir tek vesika. 
dan ibarettir. Bu vesikada lngiltert! 
ile İtalya bir takım teminat teati et. 
mektedirler. Bu teminat, Akdeniz 

lspanya hükumeti Alman harp 
qemiLerine ateş! emri verdi: 

Alnıan kruvazörleri iki 
hükiimet gemisini 

musadere etti 

lapanya sularında. dolaşan Alman harp gemilerinden biri 

~.~Yon, 2 (A.A.) - Bilbaodan haber bir top atmış i.se de vapur durmamış 
D~:or: , ve sahilde karaya oturmuştur. 

tıe 1~ Bask sahilinde cevelan etmel.:. Cebelüttarık, 2 (A.A.) - Silahla 
Bil Ooeı..q Könisberg Alman kruvazörü, mücehhez asi balıkçı gemileri Naveks 
&:Odan Santandere gitmekte olan Held ismindeki Belçika vapurunu tev. 
a...~ il adlı İspanyol gem.isini durdur. kif edip aradıktan sonra Centa lima. 
~ltu.r .. Kruvazör kumandanı, lspan. nına götürmüşlerdir. 
lltly gentısinin ikinci kumandanını ge. HANGi GEMi MUSADERE 

st.atükosu, bu denizde seyrüsefer ser. 
bestisi, her iki tarafın hukukunun 
sayılması ve iki memleketin musliha
ne arzularına ait bulunmaktadır. 

Londra, 2 (A.A.) - Reuter ajan. 
sının bildirdib.;ne göre, İngiliz - ltal. 
yan Akdeniz anlaşması, statükoya ait 
mütekabil teminatı ihtiva ve Akdeniz. 
de transit n ticaret hatlarının serbea. 
tisini derpiş etmektedir. Bu itilafın 
herhangi bir devlet aleyhinde hüküm. 
ler ihtiva etmediği anla~mada ayrıca 
tasrih edilmektedir. 

Londra, 2 (A.A.) - Daima müste. 
şar muavini B. Sargent bu sabah 
Fransa maslahatgüzarı B. Cambona 
İngiliz - ltalyan anla:;;masının met. 
nini vererek bu metnin pazartesi 
günü hangi şartlarla ne*rcdileceğini 

bildirmiştir. 

Londra, 2 (A.A.) - Reuterden: 
lngiliz - İtalyan anlaşmasının met. 
ni yarın akşam Londrada ,·e Romada 
aynı zamanda neşredilecektir. 

FRANSAYA METiN DEGIL MUH-
'1'~JTtv"1t.r. ;zıtr...ntnlI~DI 

Londra, 2 (A.A.) - Resmen bildi
rildiğine göre İngiliz • !ta.lyan Akde
niz anla.5masmm metni değil muhtevi
yat Fransız hükumetine bildirilmi9tir. 
Siyasi mahafilde İtalya ile Fransa a
rasında böyle bir anlaşma yapılacağı 
zannedilmemektedir. 

Sonu. Sn. 2 Sii. 11 

Hariciye Vekilimiz 
Dün ispanya işr[üderini 

kabul etti 
Şehrimizde bulunan Hariciye vekili 

doktor Tevfik Rü§tÜ Aras 'dün Perapa· 
las otelinde öğleden sonra ispanya mas
lahatgüzarı B. Begonyayı kabul etmiş-
tir. 

İspanya maslahatgüzarı bir saatten 
ziyade Hariciye vekilimizin yanında 

kalmrştır. 

dur: Çtkınaya davet etmiş ve Sotonun EDiLDi? 

lan uruınıasının Palosa karşı yapı. Bertin, 2 cA.A.> - Dün bir taraf- Vin dsor Dükün Ün 
f.e§.kı~oarneienin mukabelei bilmi.slini 
hnıa ettiği hakkındaki beyannameyi tan Köingsberg kruvazörü İspanyol ) b ] l • • 

Ya davet etmiştir. Soton vapurunu yakalarken İspanya. stan U 3 ge ışı 
Rruvaz'" nın cenup sularında. da Graf Spee kru-

li~ 8ahir or, İspanyol gemisine, Ga. vazörU Aragon vapurunu müsadere 
rnanına •~d~ bulunan na..cıyonalist lL etmiştir. 
el kapta~ıtrn~ini emret~ştir. ikin. HABER RESMEN TELID 
dofru Yür~~n.1_1Ye çıkınca gemi sahile EDiLiYOR 
otortnıust u ve kendisini karaya 
tiıtnıu a ~:· . Kruvazor Sotonu topa 

Bunda ISabet vaki olmamıştır. 
resi kru .. n .~nra bir hükumet tayya. 

•azor ·· ie başlad ; uzerinde cevelan etme. 
zi hoytarnıgındnn kruvazör, açık deni. 

ı tır. 
Birkaç 

tarınaya saat onra, kendisini kur. 
tandere illi 

0 ':affak olan Soton, San. 
• g trnıştir. 

Sot<>nun d 
dakika tırdurulduğundan birkaç 

Berlin, 2 (A..A.) - Alman propıv 
ga.nda bakanı dün iki Alman • İspan
yol hadi.sesi olduğunu Reuter ajansı 
na teyid etmiştir. 

1 - Königsberg kruvazörü Soton 
vapuruna ateş etmiş ve bu vapur ka
raya oturmuştur. 

2 - Gra.f Spce kruvazörü İspanyol 
Aragon \'apunınu U>vkif etmiştir. 

(Sonu: Sa. ! Sü. 5) 
sonra ka Benin Is raya oturması, hadi.---------------

ettigwı"nePdanyoJ karasularında cerevan 
elildir. · 

ll<?rJin ? (A 
lan mah;f:- .A.) - iyi mahimat a. 
~ ls ılde be.}an olunduğuna gö. 

, Panyol s t 
R:önisb 0 on vapurunun Alman 
kifi ha e~ kruvazörü tarafından tev. 
,.: la rıçte ''e hilhru:; a Londrada sa 
.nontad ... 

}{ n a 'uku bulmamıştır. 
l'lıvaıör, vapurun durması için 

Umumi müfettişlik kad
roları takvil}e ediliqor 

Ankara. 2 (Telefonla) - Umumi 
müfettişliklerin daha kuvvetli bir kad
ro ile çalışmalarını temin maksadile 
yeniden 20 kadar yüksek mektep me
zunu genç maiyet memuru olarak mü
fettişlikler emrine verilmişlerdir. 

Bir seyqah akınına 

sebep olacak 

'Vindsor dii'/..:ii Edwırd 

(Yazısı 4 Wıcü sayıfamızda.dır) 

Trakyada ilk Devlet 
treni nasıl karşılandı? 

EdirnctJe giden ilk Devlet treni, treni ara istasyonlarda kar§Uayan kmnuın
danlar, memurlar ve 1ıalk 

(Buna ait yazı bugün 7 inci sayıfamız dadır) 

Müşahitler 1<iüntecüt ~: 
UNUTKANLIK sanca ta um,tkanlıktan ba1ısedilirketı Qir 

d.ostum §U fıJ.vayı anlattı: Epeyoe ~ 

Fransız zabitleri 
köylere dağıldılar 

Halep, 2 (Hususi)- Müşahitlerin 

Sancağa gelmeleri milnascbetile Fran
sız zabitleri gurup, gurup milisleri 
yanlarına alarak köylere dağıldılar. 

Köylülerin tezahürat yapmamaları 
için tazyik ve propaganda yapıyorlar. 

Beyrut, 2 (AA.) - Havas bildiri-
yor: 

Milletler cemiyetinin İskenderun i
çin gönderdiği delegeler gece Halebe 
varmışlar \"C Antakyaya doğru yolla. 
rına devam etmişlerdir. Hiçbir hadise 
kaydedilmemiştir. 

Delegelerin muvnsalfı.tını müteakip 
bir piyade bölUğü ile üç oto mitralyöz 
den mürekkep olan takviye ku\'veti 
Halebe dönmUştür. 

Bir hafif sü,·ari bö!Uğü Harirn'in 1 
cenubuna çekilmiştir. 

man emıel Çengel köylü Arif ismitıde 
bir zatın evine soğuk bir 1.-ış gecesin. 
de komşıilamıd!ın biri misali Uğe gel
miş. l(o1mşnuı§lar, ahbaplık etmişler. 

Sonra misafir kalkıp gitmi.J Fakat e
vitıe gircWdcn pc1: az bit· zaman sonra 
kapı ~lınmı§. Kapıyı 'lluran Bay Ari. 
f in uşağı: "Bizim efer.di biraz tc§Ti
f i.ntz.i rica ediyor.,, demiş. Biraz etrvel 
misafirliktcıı gelen oot bu dave
te bir mana verememekle bera
ber gitmeğc mecbur olmtı§. U. 
şakla beraber tekrar komşuya 

varmış: ''Hayrola, bir cmrın1.Z mi 
vart,, dcmi..J. Eaıı Arif gayet tabi bir 
tavırla: "Rica ederim, ~ı 7;,apıyı kapa.. 
tımz da öyle gidini::!,, d.enıi*. Bıı ih. 
tara ?narıtz kalan :xıt artık bir daha 
hü; b:r yerde kapı kapatmağı unut. 
nıamış .. 

Bu 'kıssaiiaıı a1ınaoolc 1ıissc §!ul.U'T 

J:i ıınutkanlı1c den.ilen .~ey öyle önüne 
qeçilm.c:: bir 1ıal dc<ii1d"r. Yalnız bu. 
nıın için l.":uvvr.tli bir in' 'hah gerektir. 

Hasan Kum~ayı 



ile Bulgaristan-Yugoslavya 
dostluk misakı yapı yor 

lngiliz - lalyan Deniz 
Anlaşması imzalandı 

(Ustyanı 1 incide) 
'·Glornnle d'İtalia,, diyor ki: 

l 

Bulgaristan yakında Yunanistan ve Romagaqa da 

Bu anla.,manm büyük ehemmiyeti 
inkar olunamaz. Mamafih bunun der
hal göstereceği tesirler de izam edil
memek Hi.zımdrr. Şurasını da kaydet
mek icabeder ki, bu anlaşma İtalyan 
Alman teşriki mesaisine mugayir de
ğildir ve bu teşriki mesai Milano nut
kunda d:ı. tebarüz ettirilmiş olduğu 
ilzere !tnıynrun harici siya.setinin bc!
kemiği olarak kalm:ı.ktadır. İtalyan -
İngil'z anlaşması Britanya imparator
luğunun deniz yolları hususunda.ki en
dişelerini göz öntindc bulundurmakta 
ve diğer taraftan İta.lyanm yeni im
paratorluk vaziyetini göz.etmcktedir .1 
Anlaşma !nglliz - İtalyan mtinaseb:ı.tr
na. inhisa r eden bir p:ı.kttan ibarettir. 
Son d:ı.kika~a kadar mUzakerelore iş- ' 
tirak etmeye veya akdin tebirine ça.
lnşnuş olan Fransa bu anlaşmaya da
hil değadir. Vakıa İtalya Frnnsaya 
:karşı tecavüzkar hiçbir emel besleme
mektedir. Fakat Frar.sız siyasetinin 
b irçok noktalan ve bilha.s::a Akdeniz 
meselesine sıkı sıkıya bağlı İspanya 
işine müteallik cihetleri tenvir cdil
nıck lfı.zımdır. 

mümasil teklıflerde bulunmıga karar verdi 
Sofy.a 2 (A.A.) - Başbakan ve Dış 

i§leri bakanı Köse ivanof dün Sofya 
raldyosunda Bulgar milletini tebrik 
ederek, Bulgar hilkQmetinin iç nizamı 
kuvvetlendirmek ve Bulgaristarun kom· 
şulan ile iyi münasebette bulunmak, 
büyük devletlerin itimadını kazanmak 
husuaur.da !kirlettiği mesaiden bahset· 
miJ ve bu -. sainin milsbet "emereler 
verdiğini klydetmiştir. Başbakan bun
dan sonra Bulgaristanla dost Yugoslav· 
ya anwnda pek yakında bir dostluk 
paktı imza edileceğini haber vermi§tir. 

Ba}bakan<ian sonra bir hitabede bu
lunan fçbakanı, beldtliye seçimleri hak
kmda yeni bir kanun yapılacağını ve iç 
vaziyetin normalleşmesi için böyle bir 
kanunwı elzem olduğuğnu söylemiştir. 

Ati.na, 2 (A.A.) - A tina ajansı 
bildiriyor: 

Yugoslavya ile Bulgaristan arasın. 
da yakmda bir ademi tecariz paktt 
yapılacağı salahiyettar mahafilde te. 
yid olunmaktadır. Ancak §Ura.81 dn 
iasrih ediliyor ki, Buicaristan Ya. 
gosla.vyaya böyle bir teklif yaparken 
Romaya ,.e Yunanfstana da münasip 
bir zamanda mümasil tekliflerde bu. 
Iunmak fikrini izhar etmiştir. 

Malam olduğu üzere 1929 tarihJf 
T-ürk - Bulgar dostluk muahedti;t 
1934 de esasen temdit edilmişti. 

BaJbn Paktını f mr.alayan deTlet. 
for arasında yapılan noktai nazar te. 
a Ulcrl mezkar paktın tam Te mutlak 
olarak meriyette kaldığı müşahede e. 
dilmiştir. 

BulgaristAnın diğer Balkan devlet. 
lerile mukarenet tesisi hususundll 
kÖ&terdfii arzu, atatilkonun muhafa. 
7.aslle Balkan sulhunun idamesini is. 
t lhdaf eden Balkan Paktmm esasına 
t nmnmHe tevnf uk etmektedir. 

Sofyn, 2 (A.A.) - Bulgar ajansı 
bildiriyor: 

Ilulgnrist.an ile Yugoslavya arasm. 
d:ı ya rnda bir dostluk muahedesinin 
akdcdileceğini yazan sabah gazetele. 
ri bunu~ umumi Balkan s ulhu için 
olan ehemmiyetini teba rüz ettirmek. 
tcı:lirler. 

Ynrı ı·esml Dnes gazetesi, bu pak. 
im kral Aleksandr ve li'oris tnrafm. 
daa açılan kiyasetli siyasetin bir ne. 
ttee&i olduğunu kaydettikten sonra 
ımemlcketin her tarafından gelen ha. 
berlere L~tinaden Bulgar milletinin 
kardeş Yugoslav:•'l ile ebedi dostluğıı 
he,-ecanla karşıladığını yazmakta. 
dır. 

Badnpeşte, 2 (A.A.) - Havas ajan. 
sznd:ın: Bulgar - rugosla,· dostluk 
paktından bahseden siynsi ma hafil. 
bnnun Balgnr istanm tadilciler tara. 
fnu terkcdcl'I ·k Balkan Paktına ilti. 
bakı demek olmadığmı söylemekte \'e 
mezl,Qr paktın Dulgaristanı Küçük 
An tant t:ıra(ına «lbetmckten ziyade 
Yugoslavyayı dostlarından ayırmak 
gibi lir netice \'ereceğini ümid eyle. 
mektcclir. 

3 Alman prens nın 
vasaportıarı 

Londra, 2 (A.A.) - Daily Express 
gazetesi, prensee Julianatnrn evlenme 
merasiminde maiyetinde bulunmak U
zero l..a aHye §ehrine gitmekte olan 
üç Alman prensesinin pasaportlannm 
Alman zabıtruıı tarafından geri alın
dığı bildirilmektedir. 

Bertin , 2 (A.A.) - Reuter ajansı.. 
n!n lstihbarma nazaran prenses Juli-
1!la'mn refakat dcmolselleri olan üç 
Alman prensesinin pasaport.lan iade 
olunmuBtur. 

Romanqa Bahrnıe 
Bakanı çekildi 

Btikreş, 2 (A.A.) - Bahriye ve ha
~ be.kam Karanfil istl!a. etmiş ve 
ba.1jba.kan Tataresko bu iki bakanlığın 
idaresini vekaleten üzerine almıştır. 

lsviçre konfederasyonu Atatürkle 
Başkanı 

Ankara 2 (A.A.) B. Mottanın yenden 1 
İsviçre konfederasyonu başkanlığına ta-~ 
yini münasebetile Atatürk ile B. Motta j 
arasında aıağıdaki telgraflar teati edil- ! 
ml§tir. 

Ekaelanı B. Mott.a 
taviçre konfederaayonu bafkam 

Denı 

Ekselinaınızın İsviçre kon!euerasyo
nu batkanlığına yeniden tayinini bUyük 
bir sevinçle öğrendim. 

YUksek meziyetlerinizin müeyyidesi
nin mesut bir tesadüf neticesi olarak, 
federal baıkaru olarak intihab:ruzın jU· 
bilcsine tesadüf etmesi, sizi tebrik eder-, 
ken duyduğum sevinci arrtmnaktadır. 

Bu fırsattan istifade ederek, gerek 

arasında 
isviçrenin refahı gerek ekselinsıruzın 

şahsi saadeti için temennilerimi yeniden 
teyit ederim. 

K. Atatürk 
Ek•elins K.ıı.mal Atatürk 

Türkiye Cumhuriyeti baıkanı 
Ankara 

Ekselansınızın bana göndermek ınt
fı.tnda bulunduğu temenniler beni son 
der"- · mütshasais etti. Size samimi bir 
§e· .... -~ekkür eder ve Türkiycnin 
mütezayit refahı ile onun parlak kalkın· 
masıru idare eden mümtaz devlet ada· 
mırun şahsi saadeti için en lelerin temen
nilerde bulunurum. 

Federal başkan 
Motta 

lngiltere futbol tarihinde görülme
miş bir hadise oldu 

İtalyan - tnglliz anla.~ması Akdeniz 
sulhunun muhafa.zasmı, İtalyan - İn· 
giliz münasebatmm ıslahını , iki mern.1 
leket menfaatinin telifini ve dığe:r bü
tün Akdeniz memleketleri menafiine 
riayet edilmesini istihdaf eylemekte
dir. Bu anla.§manm metni pa.uı.rtesi gü 
nü neşrolunacaktı:r. 

tNGtLlZ GAZETELERINlN 
NEŞRiYATI Loadra 2 (A.A.) - İngiltere futbol 

birinci kiline lik maçları aşağıdaki ne
ticeleri vermittir : 

Araenal - Huddenfield 1-1 
Birminıha.m • Chelaca 0-0 
Brentford • Everton 2-2 
Grümby • Bolton 3-1 

Yeni sene 
münasebetile 

Moskova gazeteleri 

Lon!dra 2 (A.A.) - Bütün İngiliz 

gazeteleri İtalyan - İngiliz anlaşmasını 

müsait bir şekilde karşılamaktadırlar. 
bir faslı kapanmı§tır. 

Leeda. Stoke 2-1 neler yazu;ortar 

Evening News, bunun sulha doğru. 

kati bir adım t e§kil ettiğini Star gazete
s i, İngiltere ile İtalyanın birb irlerinin 
elini srktıklarım yazmal;tadır. Charlton • Liverpool 2-1 Moskova 2 (A.A.) - Gazeteler yeni 

ManchestCI' unidet • Derby 2-2 ~ene i~in bat makaleler tahsis etmekte Evenin Standarfd gazetesi ise, bu mü
nasebetle Habeşistan yüzünden ortaya 
çuı:an ı.ngııız - ltatyan ınuıatından bans 

Midd.tes'brougll '"~Ot'ttftioud ırn 2-2 dirler. 1 

Preaton - Sunde11and Z-Q 
Volverbampton • Shcffield Vednesday 

3-1 V estbromvich - Manchester City 
2-2 

Bu neticelere nazaran Charlton takı
mı en bap gc-çmiı aenenin gampiyonu 
Sunderiarld bir puvan farkla ikinciliği, 

ve yine geçen senenin kupa §ampiyonu 
Araenal iki puvan farkla üçilncülUğü 

atmııtır. Mumafih lik maçlarının aonu 

ancak mayısta belli olacağına nazaran 
bu söylediğimiz muvakkat bir tasniftir. 

Aıd pyaru hayret olan cihet bir kaç 
sene evvel zengin iki karde§ tarafından 
tetkil edilmiş olan Charlton takı.nurun 

va.ziyetidir. Bu takım evvela üçüncü kü
meye dahil olmuı. orada pmpiyon çı

lcarak ikinci kümeye terfi etml§ti. Ter-

fi · ettiği sene ikinci küme pmpiyonlu
ğunu da alarak 1935 de birinci kümeye 
yilkcelmiştir. 

Charltonun ilk girdiği sene birinci 
küme sampiyonlnğuna doğnı yükcelme
si, fnailterc futbol tar;hinde görülme· 

mis b:r h:ıdise teşkil etmektedir. 

= 

Amerikada 
14 bin otomobil ametesi 

f!rev qaptı 
Detroit, 2 (A.A.) - Otomobil en. 

düstrLCJin<lc grev hareketi devam et. 
mcktedir. General Motorsa ait yedi 

fabrikada ırev yapan amelenin mik. 
darı 14,600 ü bulmu~tur. 

Montaj malzemesinin eksikliği ·'o. 
l:ıyısile diğer beş fabrika da grev do. 
layısile miltees<lir olmaktadırlar. 

J!u suretle çahşmayan amelenin 
miktan 34 bini bulmuştur. 

General Motorsun patroninrı Cab. 
riknlar amelenin i~ali altında bulun. 
duğu müddetçe amele murohhnsl:ırilc 
müıcıkcreye girişmekten imtina ttmek 
tcdirler. 

Grvlcr bilhassa FJint - Michigan 
ve moht.eliC endüstri şehirlerinde ya. 

pıJmaktadır. Vaşingtond:ın gelen ~ii. 
şahitler grevlerin büyüyerek bir mit. 

yon ameleye sirayet etmesinde~ kork. 

maktadırlar. 

P.ravda diyor ki: 

"Dünyadaki bütün hükumetlerin en 
eskisi ve en kuvvetlisi olan Sovyct hli
kumeti sağlam sosyalist temeli üzerinde 

1 
sarsılmaz bir surette durmaktadır. 937 
senesi ikinci beş senelik planın son yı
lıdır. Ve bu plan başladığı katla:- parlak 
bitmektedir. 

Sovyet1er birliği barış taraftandır ve 
barış için faal bir surette mücadele et
mekteı.1ir. Bununla beraber, Sovyetler 
birliği fırtınalardan da korkmamakta· 
dır. Sovyct gemisi iyi tcchiz ve iyi tes
lih edilmi~tir. 

İzvestiy:ı gazetesi diyor ki: 
"Emperyalizm hararetli bir surette 

süel sergilzeştlere haz:rlanmaktadır. 

Memleketimiz ise, evvelce olduğu gihi, 
dünyanın üstünde, insan tcrakkilerinin 
ve ban§m müdafaası için yükselmekte-
dir ... 

Gazete, Sovyetler birliği vatandaşınn' 
hitJ p ed('rek divor ki: 

"Memleket ııc.,indir. Onun her §·yi 
sana aittir. Çalışm1k, hak'-ı istirah at 
hak!::, ::1:larif ve mü~tcrih ihtiyarlıl: 

hakkı senirıldir. Tam bir hukuk müSJva· 
tına maliksin. Memleket 
Stalin kanunu csatıiainin 

girmektedir.,, 

yeni seneye 
nimetleri ile 

Yunanistan eshamı 

Londrada 11üksetiqor 
Atina, 2 (Hususi) - Londradnn 

alınan telgraflarda Yunan eshamı fi. 
atıannın Londra borsasında hlssedi. 

ederek diyor ki: 
Edenin nutukları hükumeti kCJllektü 

emniyeti tatbike mecbur etti ve Negüs 
de ingilterenin kendisini sonuna kadar 
tutacağını zannetmeye teşvik eyledi. 
1ngilterenin Habe~ictana yapabileceği 

yegane yardım Laval - Ho:ıre planı 

olabilirdi. Fakat Milletler cemiyeti pak
tının verdiği heyecan bu planı süpürdü 
ve Samuel Hoare de yerini Edene terk 
etti. Bugün İtalya bütün Habeşistanl 

malik bulunuyor. 
Negüs glimüg takımlarını satmakla 

mesıruHür. Hoare'un haklı olduğunu 

vek;~i gös terdi ve bu ::.dam tebaı kn· 
bincye girdi. Şimdi de Eden hihınü ni
yete müstenit bir mu~hedenin İtalya 

ile imzası için Romaclaki elçisine saHi· 
hiyet verdi. İngiliz tarihinin utandırıcı 
br faslı kapanmıştır. 

Paris 2 (A.A.) - Faris - Soi:: gazc· 
tesi, İngiliz - İtalyan anlaşmasını mev
Z'u1:ı:.-.hs ederek diyor ki: 

Öde i".mit ederiz l:i artık Frans;z -
İt::ıl;•an mu!::ıreneti gcci!tmiyccektir. 
Rom.1 ve P ar:s onc:ıl; tali derecede bir 
takım izzeti nefis ır.c:: e!elerile ayrılmış 
lmlunuyorlar. Bunun içindir ki her iki 
'taraf yeni bir nnl. ~m:ı te§ebbüsil yap
mnldırlar. 

Temps gazetesinin kanaatine göre, 
fngi!iz - İtalyan anlnşmn!:ı ur.mmi mı.· 
hiyette teminat teatisinden ibaret•.;-. 
Çünkü <lonm manm nisbetleri, si!iihla:: 
ve üssiibahriler P'ibi meseleler h nlleC: il· 
memiştir. Bu anl!l~ır.:mm ehemmiyeti 
bilhasS<l siy:ıı: i h:ıvada psikolojik bir 
iyi' ik husule get:rmesinded ir. 

lecek bir surette yükselmekte olduğu ---------...-----
bildirilmektedir. 1ıoç/d Meksi/{aqa 

Yüzde 5 faizli 1881 ve 1884 istik. f!ldıgor 
razları eshamı 25 İngiliz lirasından 2G 
ya ~ıkmıştır. Diğerleri de hu nisbct. Oslo, 2 (A.A.) - Gazetelerin istit-

barın:ı. göre, TroÇkin·n Me:rnikaya mute yükselmiştir. 
Bu yükselmenin Yunan kredisi için \'a.sa.labndn bir takım karışıkhklardnn 

ehemmiyetli olduğu kaydedilmekte. korkulmaktadır. Alınan hab~rlerc ba· 1 
kılırs::ı. Troçkl nçık denizde bir harp 

1 dlr. gemisine geçecektir. Bu geminin ncrc-
Yeni bir ihracat kapısı ye gideceği de gizli tutu!makladır. 

Ankara, 2 (Telefonla) - Çobar... Zif!ana, Kopdağ l}Olları 
beyli, c.enup kasa.balarımız içinde Su- kardan kapandı 
riyeye hayvan ve hayvan ma.lısuli.b 

ihra.cile ta.nmmıe olduğun~n.n bu kn.- Gümilşha.ne, 2 (A.A.) - Bea gün- , 
sa.banın ihracat kapılarnnız arasına! denberi devam eden kar yüzünden köy 
so!rulm~ın.a. karar verilmiştir. lcrle irtibat kesilmiştir .• Şchire yaka-. ... 

ispanya hükumeti 
Aıman ha'p rtemilerın~ 

ateş! em1 ın1 verai 
(Usyanı ı incide) 

iT ALY AN MATBUATI NE DlYORf 
Roma, 2 (A.A.) - ttal!·an - tn.gi

liz anla.5masınm imzasını Roma gaz.e
teleri büyük bir mcmnun~yetlc kayde1 
lemektcdirlcr. 

ALJJJAN HARP GEJJ:LERINE 
ATEŞ EiJIRI VERiLDi 

Londra, 2 (A.A.) - lspanyanııı 

Lonara büyük elçisi bugün · hariciye 
bakanlığına. giderek hükfunetinin 1~ 
panyol sularında Königsberg knıvazö. 
rü taraf rndn.n Soton vapuruna vnltU• 
bulan tecavüz hakkındaki raporunll 
bizzat tc\'di etmiştir. Köni;rsbcrg meı' 
kiir vapura iki oblls alınış ve vapul' 
Santan.a.ya girmeye mecbur ka.laralı 
karaya oturmu~tur. Vakia Soton şi.ıt:

di tekrar yüz.dürülmüş ve yoluna de
vam edecek l>ir vaziye te gelmişse de 
Alman Könlgsberg ve ırnın kruvazör· 
leri de oraya gelmiFlcrdir. 

İspanyol bUyük elçisi bu hadise tıe 
İspanya için çek vahim bir vazi ·etin 
hadise olduğunu ka.ydet.miş ve İspan
ya hükumetinin bu vaziyeti kurta:rmale 
üzere, donanmasına ticaret gemilerini 
en müessir bir tarzda himaye ve tanr' 
nız halinde Alman harp ~emilerine ka.t 
RJ ateş etmek kin emir vermek met"" 
buriyetınde kaldığını bildirmiştir. 

IS!'A.VYOLLAR DA IJIR ALMAN 
GEA/ISINI ÇEViRDiLER 

Berlin 2 ( A.A.) - Alman Palos ..,a· 
purunun Bilbaodal:i Marksist mlkamııt 
tarafından tevkifi hadisesinden bahS' 
rden yarı resmi Korrespondans diplO' 
matik gnzetesi "Kızılların., aç.k denil' 
terde seyrisefer eden Alman vapurlarıııJ 
kolay~a yutulur bir ganimet olarak te" 

lakki etmelerinlden dolayı hayret ediyot 
ve diyor ki: 

.. !ı ........ _ , •-r--•- '-"' • • • • 
tere yol açmak istiyorsa ayru • fekilde 
mukı.bele göreceğine emin olabilir v~ 
bu, Palos vapuruna kartı yapılan gayrı 
meşru zorbalık tamir edilmedikçe de 
devam edecektir. Ecnebilerin hayat ve 
mallarma karıı tecavilz ve suikast mil' 
temadiyen artmaktadır. ispanyanın 

Marksist idaresi altında bulunan kısıns
lard3 'anarşi öyle bir dereceye gelınittit 
ki, İspanyada sükGn ve medeniyeti tek• 
rar tesis etmek istiyen devletlerin bun' 
bütün 'dikkatlerini hasretmeleri lbılı1" 

dır. 

Kassa blanka 2 ( A.A.) - N asyona· 
Jistlerin elinde bulunan kUçUk bir ti· 
man olan S:ıeloa limanından kaçan ve 
14 tayfası ofon Manolito adlı İspanyol 
gemisi buraya gelmiştir. 

BiR INGILIZ GEMiSi.VE DE 
ASiLER ATEŞ AÇTILAR 

Londra 2 (A.A.) Hayfadan Riverpo
ola gitmekte o:an 1943 tonluk Etrip is" 
mind:ki İngiliz gemisine perşembe gü• 
nü general Frankonun bayrağını taıı .. 
van bir icpanyol harp gemisi tarafından 
~teş açıldığı <!mirallık mahafilin:e is .. 
tibbar edil:niştir. 

Etribin süvarisi mütecaviz geminin 
emirlerini yerine getirmiyerek Cebelüt· 
tarığ:l !:adar yoluna devam etmiş ..,e 
oradnki makrunatı keyfiyeti bildirmiştir· 

Etrip salı veya çarşamba günü River· 
poola muvasnlat edece!:tir. 

"FAŞIZ.lfl/ TAMAftllLE 
YIRACAGIZ,. 

Vala.nce, 2 (A.A.) - Ilarbiyc mUs
teşarı general Assens·on, Havas ajnn
sı muhabirine a..sa.ğ'ıdalti beyanatta bu• 
lunmuştur: 

"1937 senesinde İspanyada beynel
milel faşizmin tamam.ile yıkıldığına. 

&".hit o!ac{ğ!z. Fa.~ist milletleri asil~ 
;e asker ve malzeme göndermesinin 
arkası alınır alınmaz fıı.eizm İspanya.
da yıldmm süratile yıkılacaktır. ZıY 

ten ecnebi memleketlerden Frankoys 
yardım gelmeseydi muharebe çoktaD 
sonuna ermiş bulunn.caktı.,. 

cak gelmemesi yüzünden miifkiilılt 
çekilmektedir. Belediye mahalleler a
rasında.ki yolları amele ile açtırmak" 
tadır. Zi.ngana, Kop ve Spikoz d:ığln.t1 
tamamiyle kapamnı§, nakliyat dut' 
muştur. 



Kitapl~rı oı:urken 1 

Kirazlı Pınar 
Yazan: Ahmet. Muhip 

NeşredileU epi oldu ama, biz yenil 
bahsediyoruz. "Kirazlı pınar,, [•] 
romwle ilk eserini veren Cahit Uçuk, 
en genç şöhretlerdendir. llk yazıları 
bir resimli mecmu:..~. çıkarken, bir 
genç kadına ait oL:luğunu düşünme. 

dikten başka b·1 imz.cıyı, Nazım Hile 
metin yeni bir namı müstean san. 
nııştık. Hakikaten de üslubınun tar 

zı, bize Nazım Hikmeti hatITlatıyu,.. 
dn. Fakat sonra sonra şahsileşmeğe 
başladı. Ilu üshlhdaki berraklık, ha. 
taret l·e tasvirlerindeki kuvvet göze 
Çarpıyordu. Uomantik bir adeseden 
akReuen garip bir realizm.ası da var. 
dı. Sonra, bir ~ti11 öğrendik ki, o gü~ 
Zel AMdolu hildyclerini, genç yaşı. 

nın ekseri yılları Anadoluda geçmi'$. 
.rirnıı yaşları içinde bir genç kız ya. 
~Yor. 

Bununlıı beralıer, .. Kirazlı pınar,, ı 
okumadan önce, kuvvetli bir !'oman. 
la karşılaşacağımdan şüphede idim. 

Ronıan, çok bilgi, çok görgü, ve bir 
az da yaş işidir. Güzel hikfıye yaza. 
hllınek romandaki muvaffakiyeti ga. 
tanti etmez. llk romanında muvaf. 
fak olmuş muharrir pek azdır .• Dene 
bilir ki roman, olgun yaşın kemalr 
erdirdiği meyvedir. Fa.kat Cahit U. 
ÇUk, az kalsın, tatlı bir şekilde bu. 
hlırı aksini bana isbat ediyordu. Hat. 
ta kısmen etti bile. 

Kitabı bir hamlede okudum. Ki. 
razh pınarın ilk muvaffakiyeti bu ol. 
du: Okuyanı sonuna kadar hiç sık. 
ntadan sürüklemesini biliyor, ve oku. 

illa devam ettiği müddetçe, bir şiir 
h&Yası beni kollarında salladı durdu. 

Kirazlı pınar, bir kır şiiridir. Asrl 

ht1susiyeti ve muya.ffakiyeti de, bu şi. 
iti scnuna kadar devam ettirebilmesi. 
dir. 

Bu cins romanlara Fransızlar 
:Roman Poctique der. Bize tercüme. 

·~r. ~i ben yapamadtm. Mevzu çok sa. 
-A • :.X öK uu" dt!neuuır ve nassa ten, 

roman hakkın da iyi bir fikir vermeı:. 
Anadolu ortasında bir köy istas. 

Yonu. Yalnız ve sessiz. Yegane sa. 
kinleri genç bir istasyon memuru ile 
lllnka.st:ı Ali b:ıl:a ve posta zamanları 
gelen meczup Hasandır. Bir bahar 
günü, bura)a bir yolcu iniyor. Şaşı. 
lacak şey. Kim olabilir? Çünkü yol. 
cu, bu ista.:;yondan trene binmez ve 

trenden bu istasyona inmez. Tren, 
Yürüyen lıir şehir gibi, oradan gelip 

geçer. Yolcular pencerelerinden ha. 
karlar veya zaman zaman, zengin 
Me.ımet ağa, buğday çuvaltarını bir 
furgona yükler. 

Gelen bir genç kızdır. Kim oldu. 
ğu, neye geldiği bilinmez. Der ki: 

- Benim adım bahar rüzgandır. 
Baharın olduğu yerde bulunurum. 

Yegane misafiri yeknasa.klık ve iç 
Sikıntrsı olan bu istasyona bu genç 
kızı Allah mı göndermiştir? Genç 
kız, istasyonda bir odaya yerleştiri. 
lir \•e ilk günden itilıa.ren iki mfinze. 
linlıt hnyatı değişir. 

Genç kız "kurtarıcı,, dır. "Umit, 
aa:sa.rct verici, korkusuz ve neşeli,, 
dU.. iç sıkıntısından ölen ve yaşama. 
1'ııı 24lvkini kaybeden bu iki münzevi. 
Ye hayatın manasını getirmiştir. Ha. 

~~tlarırun ve dekorla.nnın güzelliğilli 
ll'denbire onlann gözleri önüne at. 

ınrştır. 

h ~euuda, bu genç kızın, iki adamın 
aYatına getirdiği bu değişiklikten 

"\! :eq ,Jıy .. A Ul?pUil{Sl? uımtıp'B 5ua~ l>A 
ı:ın olumünden başka bir hadise yok. 

r. 

Genç kız, bir kadnun erkeğin ha. 
Y~tındaki rolünü bize güzelce göster. 
~ikten sonra bir gün, giden yazla 
~rtl.btr, biletini kestirip geldiği gibi 

gıder. istasyon memuruna.: 

1 
- Beni bulm:ık istersen, ben ba. 

ıarın olduğu yerdeyim. 

Der. Ve istasyon memuru da - ki 
zaten bir mühendi..3miş - onun arka. 
~ınd_a~ bir fabrikatör arkadaşının 
kckiır ettiği mühendisliği kabul edip 
ızr bulmaya yollanır. 

Bu sade mevzu içine ağrr, İ"tİmni 
'l"e h....~- ~ 
~rt meseleler katılmamrş ve in. 

sanlar derin ve uzun uzun tahlile ö. 
zenHmemiş, möylece de çok iyi edil. 
miştir. 

Denebilir ki, Cahit Uçuk, bu sa.de 
mevzuu, mevzuun geçtiği yerdeki 
havayı ve ne yapmak istediğin lyi bi. 
Jerek çalışmcş, büyük romancı ld. 
diasına düşmemiş, belki iptidai bir 

roman, fakat güzel bir şiir y;ıznnş. 
tır. Oradaki ta.biat tasvirlerini ve üs. 
Jftbun güzelliğini sevmemek mümkün 
değil: Ve bu nokta.dan maksadına da 

varmıştır. Kitapta yer yer realist 
tasvirler görülmüyor değil ve a.nlaşt. 
hyor ki, Anadoluyu pek iyi tanıyan 
genç muharrir, böyle şairane ve ro. 
mantik eserler yanında bize pek ali\. 
tezli ve realist romanlar da verebilir 
ileride... Fakat bana öyle geliyor ki 
"Kirazlı pınar,, la başladcğı bu tarz. 
daki roman sahasında çalışırsa, Cahit 
Uçuk, edebiyatımız için bir kazanç 
olur. 

Kitabı okuyup bitirdikten sonra, 
dilimin ucuna gelen ilk söz: "lşte ta. 
ze ve yeni bir kalem.,, demek oldu. 
Bu bir muvaffakiyettir. Roman ye. 
rine şiir kitabı diye vasıflandırma~ı 

arzu ettiğim "Kirazlı pınar,, böylece 

benim ruhumu yıkadı. 

SPOR 

Fener - Güneş 
bugün 

karşılaşıyorlar 

Fener B. takımı Güneş'i 
5 - O gendı 

Bugün Taksim stadmda senenin en 
mühim maçlarından biri yapılacaktır. 

Bu seneki lik maçlannda hiç yenil
miyen Fenerbahçe ile son defa Galata· 

sarayla berabere kalan Güneşin yapaca
ğı maç çok enteresan olacaktır. 

Bundan ba§ka bugün Galatasarayla 
Vefa takımları da karşilaşacacaktır. 

Haftadan haftaya düzelen Galatasaray
lıların bu maçı da mühimdir. 

Dün Vefa • Galatasaray B takmı1.an 
kar§ılatmI!• 2-1 Vefa galip gelmiştir. 

Saat on beşte Güneş - Fenerbahçe B 
tak:nnları çok çetin bir maç yapmışlar
ldır. 

Birinci devrede Fenerliler tamamen 
haklın oynamışlar, buna rağmen Güne
şe birden fazla gol atamamışlardrr. 

ikinci devrede Güneşliler daha iyi oy

malanna rağmen dört gol daha yemit· 
!erdir. 

İkinci devrede Güneşliler dört, beş 
gol fırsatı kaçrrmışlardır. 

Orta sıklet dünga. 
şampi qonluğu 

MiJwaukee 2 (A.A.) - Orta sıklet 

dünya boks ~ampiyonu Fred Steele has

mı Gorilla J oneıi on ra?un!dda sayı he

sabile yenerek şampiyonluk unvanım 

muhafaza etmiştir. 
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Kültür işyarlarile l f Poll• Haberleri f Piyango bileti 
alanın cebinden hocaJara yardım Bir genç kız 

Yeni Kur um dün ilk 
top antısını yaptı 

İstanbul kültür ityarlarile öğretmen
lere ölüm vukuunda yardım etmek üze· 
re kurulan cemiyet dün ilk kongresini 
ttniversite konferans salonunlda il~ or
ta ve lise öğretmenlerinden büyük bir 
kafilenin iştirakile yapmıştır. 

Kongreyi kültür direktörü bay Tev
fik Kut açnıış ve kongre divanının se
çilmesini teklif etmiştir. 

Ekseriyetle kongre başkanlığına Eren 
köy kız lisesi direktörü Mahir, ikinci 
başkanlığa Kadıköy 2 inci orta okulu 
direktörü Feridwı, katipliklere de ilk 
okul öğretmenlerinden Sabri ve Ali Rı
za esçilm.işlerdir. 

Başkanlık divanı seçildikten sonra 
kurumun çalışma raporu okunmuı ve 
rapor ekseriyetle kabul edilıni;tir. 

Burıc!an sonra aidatını vaktinde ver· 
miş olan, fakat bir okul k~tibinin ihma· 
li yüzünlden kurum yönetim kuruluna 
azalığı bildirilmeden ölen Kadı:köy ikin
ci orta okulu riyaziye . öğretmeni bay 
Hıamdinin ailesine kurum nizamname
sine göre yardnn yapilıp yıaprlnıaması 

meselesi görilşülmil§til:r. 

Bay Ramdi hakkında birçok öğret
menler söz alnu§lar ve bay Ham.dinin 
ailesine de yardım edilmesine kongre 
heyeti tarafından karar verilmiştir. 

Bundan sonra ruznamenin diğer 

maddeleri üzerinde konu§ulma işine ge
çilmiştir. 

Kongre üyelerinden baztlan kurutn 
nizamnamesinin bir kısım maddlerlnde 
tadil§.t yaptlmasma lüzum göstermişler
dir. Bu tadilat yaprlma işi reye konmuı 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Nizamnamenin tekrar okunup ve mad 
deler üzerinde esaslı surette bir !değiş
me yaparak umumi heyete arzedilmesi 
v:r6'""" 5önllruUj, hunu yapnu1r Jçin de 

evvelki nizamname neyetfne yeni birka)
tiye daha eklenmi§tir. 

Yeni il yel erde öğretmenlerden; Ma
hir, Semiha, Salahaddin, Cemal, RUjtÜ, 
ve yine Semiha adında bir öğTetmendir. 

Bundan sonra kültür direktörü Tevfik 
Kut söz almıt ve kurumun kültür direk
törlüğü ile bağlı olmadığını, Vilayet ta· 
rafından müsaadesi alrnmrıı müstakil bir 
kurum olduğunu Uyclere anlatmııtır. 

Bundan sonra yeni yönetim kurulu 
seçim işine geçilmiş ve eski yönetim ku
rulu aynen bakI kalmıştır. Bu heyete 
iUveten altı kişilik yddek üyeliklere se
çim yapılmıttır. 

Seçim esnasında, öğretmenlerden Pa
kize, Zihni, Sabri, Makbul. Sadık ve Ali 
Rıza ekseriyet kazanarak yedek üye oJ
muşlard.tr. 

Kongre bu suretle sona erdikten son· 
ra, kongre başkanı bay Mahir, İatanbul 
kültür direktörü bay Tevfik Kutun yap
mış olduğu bu kurumun lrunılması hak
kındaki çalışmasından dolayı kendisine 
teşekkilr etmi§tir. Teşekkür kongre he
yeti tarafından da sürekli alla~la Jııar
şrlanmı§t::ır. 

Talelıe cemlyetlerl 

Kültür bakanlığı talebelerin deraleri
le daha fazla alakaldar olınasıru temin 
için cemiyet oolinde çalıtmalannı uy
gun bulmamıttır. 

Bu gibi cemiyetlerin f eshedilmeaine 
dair olan emir Bakanlıktan Universite 
rektörlüğüne gelmittir. 

öğretmenlerin gezintileri 
İstanbul kültür direktörlüğü öğret

menlere tabiatı sevdirmek, onlara yakın 
yurdlarım tanıtmak, ve bu ve&ile ile ile
ride sıhhatlerini artbrmak makudile 
bazı kır ve dağ gezintileri tertip etini~ 
tir. 

Bu gezintilerin ilki Kurban bayramr 
tatilinden istifade etmek üzere Bursa 
tnudağa yapılacak olan kayıak spor ıe
zintisidir. 

Seyahate gidecek öğretmenler önii
mUzdeki çarşamba gününe kal:lar isim

1 abanca ıte ıhtiqar 
annesini yaraladı 

Diz.dariye çeşme sokağında 39 nu
maralı evde oturan Mustafanm hem.şi. 
resi Sabiha dün a.ğabeyisinin tabanca
sını konsolun gözüne korken tabanca 
pa.tla.mış, çıkan kurşun annesi 62 ya
§ında ?ıekiyenin sa.ğ bacağına. ısa.bet 

etmiştir. 

Yaralı kadın Cıerrahpaşa. hasthane. 
sine kaldırılmıştır. 

• KAMYON ÇARPTI - Kasmıpa

pda. Bedrettin mahallesinde oturan 
İbrahim.in dört yaşındaki oğlu Osman 
ooför Hasa.nrn 3998 nwnaralı kamyonu 
ça.rpara.k yaralamıştır. 

Çocuk hastahaneye ka.ldınlmıştır. 

• ARABA.DAN DÜŞEN ARABA
CI - Vsküda.rda. arabacı 65 yaşmdn 
Yusuf dün anı.basile iskeleye inerken 
beygirin ayağı kaymış, Ywruf are.ba.. 
dan düşmüş, sağ a.yağı kırılmıştır. 

Ara.bacı hastahaneye kadmlmıştrr. 

• OTOMOBiL KAZA.Si - Şoför 
FahımıettJııln sürdüğü 2654 numaralı 
otomobll Balattan geçerken 12 yaçnı. 
da Deepinaya çarpera.k ağır 19\lrette ya 

rala.mıotn"·· 
Desplna Balat 'Mti.sevi hasta.hane

sine kaldırılmıştır. 
• iKi PAÇA VRAOI A.RA.SINDA

Şehremininde oturan paçavracı Vey
selkarani sarhoş olarak evine gider .. 
ken 70 yaşında paçavracı Kemalle 
ka.vga etmiş, ihtiyarı dövmüş, iki di
şini kırmıştır. 

• ôLtJ OL.ARAK BULUNDU -
Sirkeci rıtıtnnma bağlı Erki isminde
ki İtalyan balıkçı motöründe mn.kinist 
Bemveneto motörUn kamarasında ölü 
olarak bulunmuştur. Makinistin kö .. 
mnr çarpma.smdan öldüğü a.nhujılm.ış.. 
tır. 

Y eşilay kongresi 

2 lira aşırmak istiyen, 
hapse mahkum olaul 
"'Nimet,, gişesinden piyango bleti 

almakta olan SultanahmeUe mukim 
Mehmet isimli bir delikanlının cebinden. 
yan.kesic:lik suretile iki gümüş lira atı· 
nrken, meşhut suç halinde yalıı.landığl 
iddiasile Sultanahmet i!Lllci sulh ceza 
hakyerinde Musa isimli birinin durug
ması yapılm:ş, hadise, sabit görülmiış• 
tür. 

Davada, şahit yotku. Fakat, sandal· 
cılık, bahkçıhk ettiğini söyliyen r. usa 
inkar etmiyordu. Davacının §ikayctini 
teyit ederek, şöyle diyoı:ldu ~ 

- Basurum var. Benden kan geliyor. 
Hastayım. Hem haıtayım, hem de 
acını. Hiç param yoktu. ?.ırayı, ihtiy.ı
cnna karşılık olmak üzere, alırdım. 

Bu delikanlmm cebine el attım, ıördu, 
beni, avucumda iki lira bulunduğu hal
de yakalayarak, polise verdi. 

Davacı Mehmet, ilci llrasını istiyor ve 
aynı zamanda Musanm cezalandırılması 
isteğinde bulunuyordu. 

Hakim Salahadldin Demirelli, dosya 
ile birlikte hakyerine gönderilen iki li
rayı, salonda davacıya teslim etti ve pa
ranın teslim edildiğini zapta geçirtildik
ten aonra. kararını bildirdi. Musa.ya altı 
ay hapis cezası kesti. Ancak, fili teıeb
büs dereced-ıde kaldığından, ceza müd
detini beş aya indirdi. Diğer taraftan, 
Musanın ırabıkasr olduğundan, yirmi 
be§ gün zamla, ceza müddetini beş ay, 
yirmi beş güne çıkardL Hapishaneden 
çıktıktan sonra, ne kadara mah~m ol• 
duysa, o kadar da umumi emniyet ne
zareti altrnda tutulmasnu, duro~ma mas• 
rafını ödemesini karar altına aldr. Mu
sayı -derhal tevkif etti, tevkifhaneye 
gönderdi. 

Komünistlik 
suç uları 7 inci 
mütantiklikte! 

tçlci düşmanları yıllık kongrelerini Komünistlik tahrikatı suçlulan hak· 
ıdün 111at 14 de Eminönü Halkevi aalo- krndaki tahkikat, dün sabah müddei· 
nunda yapmıtlardır. Kongreyi doktor 
Mubar Osman açmIJ ve içki dü§Emnla
nnın çahıması etrafında kıea bir söy
lev vermiştir. 

Bay Mazhar Osınandan sonra bayan 
Safiye HUseyin ile bay İbrahim Zati de 
bugünkü içki düşmanlarının artmasının 
dünya içki düg.manlan kurwnlan hak· 
kında i%ahat vermiflerdir. 

Bunlardan sonra avukat Ferit rozet 
satıtmdı yolsuzluklar olduğunu ileri 
sürerek tahsilitın makbuz; mukabilinde 
yapılmasını Vecihi F~ ilk okul ço
cuklannda içki düıma.nlığı hissini uyan
dmnak makaadile Kültür Bakanlığı ile 
temas edilerek bir çocuk negriyatı yapıl-; 

masını teklif etmiılerdir. 

Her iki teklü de kabul edilmiı ve ve
ni idare heyetinin seçilmesine geçilmiş
tir. Ekseriyetle Mazhar Osm~ Safiye 
HUseyin, İbrahim Zati ve Fahreddin 
Kerim. dergiye aza seçilmişlerdir. 

Karaya oturan Yun•n 
vapuru yUzdürUldU 

Bir hafta evvel İzmit körfezinde Dil
bumunda karaya oturan 3,500 ton 
krom madeni yüklü Yunan band.ıralr 
Georgios vapuru Türk gemi kurtarma 
anonim şirketinin Alemdar ve Saros 
kurtarma gemileri tarafından dün sali
men kurtardmrştır. 

Kurtarma ameliyatı esnasmda gemi
nin hafiflemesi için boşaltrlan bir kısrm 
bamulenin bugün tekrar yerine yüklen
meai iti neticelenecek ve Georgios ken
di vesaitile Hamburga gitmek üzere yo
luna devam edecektir. 

ltalyan klUbünde konser 

Bugün ıaat 17 de Beyoğlunda Kaza 
d'İtalya s.alonunda ınaistro Gur.io Agos· 
ti tarafmdan bir piyano konseri verile· 
cektir. 

umumilikten yedinci istintak dairesine 
intikal etmiştir. 

Geçen yılın sonuncu günü ak§81D 

üzeri Sultanahmet ikinci ceza hakyerine 
gönderilerek, haklın Sala.haddin Demir 
elli tarafmdan sorguya çekilen ve tev• 
kif edilen doktor Hikmetle Nazım Hik· 
met v. s. 13 mevkuf, dün sabah, müs.
tantiklikçe sorguları yapılmak üzere, 
tevkifhaneden Aldliyeye getirilmişlerdir. 

Sorgu hakimi, yarın tahkikata devam 
edecek, mevkufların sorgula.rile metgul 
olacaktır. 

Zozo Da/mas 
mahkfirn oldu 

Halk operetinde oynıya.n Yun:ınlı 
artist Zozo Dal.mas yılbaşı gecesi To. 
katlıya.nda fazla. içki içmiş, bir aralık 
rahatsız olacağı: hissedilince kendisi
ne daha fazla içki verilmem.iş, artist 
buna kızmış, eline geçirdiği büyük bir 
şigeyi atıp duvardaki aynayı kırmıştır. 
Bunun üzerine ztb1ta memurları Zo
zoyu merkeze götürerek hakkında za.o 
bıt tutmuşlardır. 

Zozo evvelki gün cürmilmeşhut mah 
kemesine çıkarılmış, on lira para e&

zasma ve a.ynanm tazminine mahklım 
olmuştur. 

B. lbrahım Necmı Dilmen 
Bundan bir müddet evvel Anka.ro Nü• 

mune hastahanesinde bir ameliyat geçi• 
ren ve o zamandanberi yatmakta bulu· 
nan Burdur mebusu ve Türk dil kuru• 
mu genel sekreteri bay İbrahO:m N cemi 
Dilmenin iyilegmekte olduğunu mem-
nuniyetle haber aldık. 

Değerli bilginimiz, bugün hastahane-
den çıkacak \'c yakında nekahat müd
detini geçirmek üzere Viyanaya gilde
cektir. 

lerini kültür direktörlüğüne bildirecek- --------------- Kest g·tti 
l"rdir. olmast lhımdır. ileride Yfişatepesi, Ka· Şehrimize gelmiş olan Fransız tayya• 

Bu gezintiye iştirak etmek istiyen yışdıağı, Aydoa, Belgrat ormanı gezin- recisi Kost tayyaresile Fransaya dön-
öğretmenin sıhhi durumunun müsait tileri de yapılacaktır. mii§tUr. 
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Hayvan ve lspanyol! j 
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Hayvan muhabbetinden bahsaçıl. 

mıştı. Edgar, Gene bir lspanyol be. 

lcdiye reisinin zikri geçen şu meşhur 
fıkrayı anlatmıştı. Bu belediye reisi, 

idare ettiği şehirde bir hayvanlarl hi. 
maye cemiyeti kurulacağını haber al. 

mış ve bu cemiyetin müessislerine şöy. 
le demiş: "Bu yoldaki hareketiniz, 
hiç E;ıiiphesiz takdir ve teşvika şayan. 
dır. Ben de size her hususta yardım 

edeceğim. Hemen önümüzdeki ay bir 
huğa dövüşü hazırlatacağım. Bu eğ. 
lencenin safi hasılatını, cemiyetinize 
bırakıyorum.,, 

Fıkra güzel. Doğru olmasa bile, 
hoş uydurulmuş. Ve biz, Edgarın bu 

fıkrasını, bilmem kaçıncı defa dinle. 
dileten sonra, boğa dövüşlerine dair 
konuşmağa başladım. Bu mevzudaki 
konuşma haylı uzadı ve bir müddet 
geçince, yalnız lspanyolJann değil, 
bütün cenuplulann hayvanlara karşı 
hareket tarzlarından bahse giriştik. 
içimizden biri, Sicilya köylülerinin 

eşeklerini ne kadar merhamet. 
sizce dövdüklerini görmüştü; her. 
kes bildi~ birşeyden bahsaçtr, 
Bir diğeri de, bahsi gene ispanyaya 
getirerek, İspanyolların sade boğa. 
lara karşı gaddarane davranmakla 
ıka1madıklarınr, atlara da. zulmettik. 
lerini anlatıp, 

koydu. 
bildiklerini ortaya 

Nihayet, birkaç sene kadar Sevil 

şehrinde doktorluk eden Dr. Lüders 
de söı;e kanşarak, şöyle söyledi: 

- Bütün bunlara rağmen, ben Is. 
panyada ilahi bir hayvan muhabbeti. 
ne şahit oldum. Evet, adeta ilahi bir 
muhabbetti, şahidi olduğum bu sev. 
gi!. 

Dr. Lüdel's, bir an sustu. Ve son. 
ra gülümsedi: 

- Anlatayım size de dinleyin! 
Şüphesiz hatırlarsınız, size bazı de. 
fa güzel bir lspanyolden, Senora 
Velezden bahsetmiştim? 

- Ha, şu! Hani senin müdavi ta. 
bibi ve dostu olduğun kadın, ... zen. 
gin kahve tacirinin karısı. 

- Tamam! İşte o? 
diye sözümüzü kesen Dr. Lüders, 

devam etti: 
- Bu kadının bir çift köpeği var. 

dı. Adeta ipekten birer yumak!. Mi. 
niminnacık, lekesiz beyaz, ipek gibi 
yumuşacık, derileri gayet uzun tüylü 
bir çift köpek! Her ikisi de biribiri. 
nin tıpkıtıpkısı ! 

Herhangi biriniz de, elbette köpe. 
ğinden hoşlanır, onu içten benimser. 

Lakin, bu kadının çılgınca, hatta de. 
licesine bağlantısının yanında sizlerin 
alttkanız nedir ki! Senora. Velezin 

bu bir çift köpeğe bağlantısının ya. 
nında ! İnanınız bana, çocuklar, nis. 
bet kabul etmez bir sevgi! 

lan da birlikte götürürdü. Hemen he. 
men böyle! Hulasa, kadıncağızın ka. 
fasının içinde sevgili köpeklerinden 
başka hiç birşey yer tutmazdı. Varsa 
onlar, yoksa onlar! Kadın, onlardan 
dolayı zıvanadan çıkmış gibi birşey. 
di !. 

Bir gece, tiyatroya gitmjşti. Is. 
tisnai ahvalde olduğu gibi, köpekle. 
oda hizmetçisine emanet ederek, na. 
çar evde bırakmağa katlanmıştı. TL 
yatro dönüşü eve gelir gelmez, oda 
hizmetçisi, kendisini şaşkına dönmüş 
bir halde, koşarak karşıladı ve hıç. 
kıra hıçkıra, miniminilerden Şikita. 
nın öldüğünü haber verdi. 

Senora Velez, duyduğu ani ıztı. 
rap tesirile, muvakkat bir cinnete 
kapıldı. Adeta aklı başından gidiver. 
mişti. Şiddetli bir buhran geçirdi. Ölü 
hayvanı yatağının üstüne koydu, ken. 
disini hayvanın üzerine attı, onu öp. 
tü, göz yaşlariJe yıkadı, yürekler 
parçalayıcı çığlıklar salıverdi. Yeis 
içinde kıvranarak saçlarını yoldu. Hiç 
bir surette teselli kabul edemiyecek 
haldeydi, velhasılı ..• 

Bütün gece dövündü, durdu. An. 
cak sabahleyin bir dereceye kadar 
kendine gelerek, derin düşüncelere 

dalışla sük.Qnet buldu. Sonra, deb. 
bağlık ve kürkçülük yapan bir adam 
çağırdı. Zavallı, küçümen Şikitasın. 
dan ayrılmamak, onu daima yanın. 
da alıkoymak çaresini düşünmüştü .. 
Bulduğu çare, derisinden kendisine 
bir "muf ,, yaptırmaktı 1 

Debbağ ve kürükçü, küçük vücudu 
dikkatle gözden geçirerek, şöyle de. 
di: 

- Hay hay, Senora, ve lllin.~. 
hayvancık, o kadar cüsse.siz, ki. De. 
risi, Senora için bir muf yapın.ağa 
yetmez 

- Sahi yetmez mi? 
Senora Velez, sesi hıçkınklarla ke. 

silerek ve bakışları göz yaşlarile bu. 
lanamk, böyle sordu. 

- Hayır, sahiden yetmez, Se. 
noraI 

Senora Velez, bunun üzerine, kati 
karar vermiş bir tavırla, sağ kalan 
sevgiliyi gösterdi. Ayakları ucunda 
yatan ve sahibinin seşini işitince, neşe 
ile kuyruk sallayan köpeği gösteren 
lspanyol kadı:aı, debbag ve kürük. 
cüye: 

- Peki, dedi, ohalde bunun de. 
risini de yüzüp ötekininkine ekleyin! 

Geçmiş Kurun/ar 

3 Kin.1.lllusa.n.i 1922 

Dün Sir"loecide M esaddet hanında 
Milli Kantariys şirketi salmıunda ls
tambulda.ki memıurlar ve muallimler 
sınıfı için fevkn"W.de haizi ehemmiyet 

Vindsor Dükünün 
lstanbula gelişi 
Bir seyl}ah akınına 

sebep olacak 
Sabık İngiltere Kralı Edvardm 

şehrimize gelerek Adalarda bir köşk 
satın alıp oturacağı hakkmda Bel. 
graddan gelen bir haber teyid edilm~. 
mekle beraber, tekzip dahi olunma. 
diği cihetle şehrimizde otelciler \'e 
seyahat işlerile uğraşanlar arasında 
büyük alaka uyandırmıştır. 

Bu mahafilin düşüncesine gört:, 
Vindsor Dükünün harekatı bugünler. 
de, en ince teferrüatına kadar bütün 
dünya matbuatı ve bir takım zengin 
meraklılar tarafından takip edilmek. 
tedir. O kadar ki bugün sabık kralın 
Avusturyada bulunması Viyana şeh. 
rini ve ona civar olan Enzefeld şato. 
su muhitini yüzlerce gazeteci ve zen.. 
gin bazı İngiliz ve Amerilcan seyyah. 
larile doldurmuştur. 

Sabık kral Edvard, İstanbula ~el. 
diği takdirde anyı kalabalık şehrimi. 
ze akın edecektir. Bilhassa Ameri. 
kan ve Avrupa gazetecileri, sabık kral 
ile birlikte lstanbula akın edecekle. 
rin başındadir. 

Bir rivayete göre, bazı Amerilcalı 
gazeteciler, Sabık kralın lstanbula 
geleceği hakkında havadis çıkar çık. 
maz buradaki tanıdıklarından şehri. 

mizle Avrupa merkezleri arasında o. 
lan telefon tertibatı hakkında sualler 
sormuşlardır. 

Sabık kral Edvardın Istanbula ge. 
lip Adalarda bir müddet oturacağına 
dair olan havadis teeyyüd etmezse, 
bu vaziyetin böylece, nisan ayına kıı. 
dar devam edeceği tahmin ediliyor. 

Çünkü nisan ayında sabık İngilte. 
re kralının, şimdi Kan şehrinde bulu. 
nan Madam Simpsonla evleneceği ş.ı. 
yidir. Her izdivacın akabinde olein. 
ğu gibi, sabık kralın evlenmesini mii. 
teakip de bir balayı seyahati yapı. 

lacaktır. Bu balayı seyahati esnasın. 
da eski kralın, refikasile birlikte Is. 
tanbula gelip Ada.da veya Boğaziçin. 
de oturmasına hiç bir mani yoktur. 

Bununla beraber. bu mnhtemPl 
seyahatle meşgul olanlar arasında, 

şimdilik bekleyip, vaziyetin ne şekil. 
de kendini göstereceğine intizar et. 
meği muvaflk bulanlar daha ağır ba. 
sıyor. 

Sucuk ve mel}veden 
ibaret bir yemek 

Daily Mail Viyana muhabiri yazı. 
yor: 

Sabık kral Vindsor Dükü, dağ köy. 
}erinden biri olan Herrensteine oto. 
mobille gitmiş ve orada bir bakkal 
dükkanından sucuk ve meyveden 
ibaret bir öğle yemeği yemiş, sonra, 
iki saatlik bir dağ yürüyüşüne çık. 

mıştrr. 

Sabık kral, gezintiden avdetinde 
Londraya ve Kan şehrine telefon et. 
miştir. 

Sabık kral, annesinin rahatsızlı. 
ğmdan endişe duymaktadır. 

O, bu köpeklerle saatlerce oynaşır, 
Onlara çörekler, pastalar ve türlü 
tatlı şeyler yedirerek, başka yemekle. 
re ağız sürmeğe yanaşmıyacak dere. 

bir içtima wkubulmA.ıştur. Bu içtima... ---------------
® devairi müllciye ve ilmiye memur- IST ANBUL BELEDIYF.S1 
7arile mekdtibi resmiye mnNıılUm'lerin- T 
t1en rruürekkep olmak üzere "Erzak ko Şe h i 'I' İ I} Q f r OSU 

cede şnnartırdr. Onlarla baş başa 

kalmak için evden çıkmaz, yahut on. 
operati/i,, namıile iktisadi bir tesanitt Tepebaşr Dram kısmı 
müessesesi vücuda getirilmiştir. Bugün saat 15,30 da 

12 tlkkanun 937 Salı günü akşamı 

FRANSIZ TiVATROSUNDA 
lstanbul Vall•I ve Beledlye Reisi 

ve akşam 20,30 da 

SVRTÜK 

Fransız Tiyatrosu 
Operet Kısmı 

nıııımmm 
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• a M lYI llıı D ©! <§1 n Dil lbDstlYı ifil <dl aı~oo o ifil 
Yüksek himayesinde Çocuk kütüphanesinin lüzumlu masraflarını karşı-

Bugün saat 15,30 da ve akşam saat 
20,30 da LEYLA. ve MECNUN 

lamak için verilecek müsamere programı Bir cemiyetin mUhUrU 
Şehir Opereti: Lüks Hayat: kayboldu 

Naşit heyeti: Ceza Mahkemesi Bursa ktzz. Bursr erkı~k lisesi me-
Konserva.tua.r Heyeti zunlan kurumuna ait tatbik mühürü za-

Alaturka Müzik: BAYAN MUALLA. Çocuk dansları. yi edilmiş ve yenisi yaptırılmış olduğun 
Bu hayırlı müsamereye iştirak etmek için yerlerinizin evvelden tedariki dan eskisinin hükümsüz olduğu kurum 

·• . . . .· ......... . ·t. •••••••••••••••••••••'başkanlığından bildiriliyor. 
'W SAKARYA ( Eski Elhamra ) SiNEMASINDA 

Bütün İstanbul halkını koşturan, dans kralı ve kraliçesi 

FRAIDE ASTAIRE ve GiNGER ROGERS'io 
En büyük muvaffakıyetlerini teşkil eden 

Filoyu Takip Edelim 
(Follow the fleet) §aheserini gidip görünüz. 

Ydbaşı hediyelerinin keşidesi 6 kanunusani çarşamba akşamı yapdacaktır. 1 

Haftada. bir 

Olaya sıyasasıaa 
topla bir bakış 

ISKENDERUN MESELESi lNGn..tz tT AL YAN ANLAŞMASI 

İskenderun meselesi Fransa ile 
yapılan müzakereler kesildikten sonra 
bir adım ileriye gitmiş değildir. Çün. 
kü Tevfik Rüştü Aras Paristen ayrıl. 
drktan sonra Fransızlar lıiç bir yeni 
harekette bulunmamıştır. Olsa olsa 
yeni senenin ilk haftasında Ankara. 
ya dönecek olan Fransız büyük elçisi · 
Ponso, hükumeti namına yeni bir ta. 
limat iJe gelebilir. Ancak Ponsonun 
getir~ceği talimat ile,Iskenderun me. 
selesinde de Montro konferansında 
olduğu gibi sulhun muzafferiyeti tc. 
min edilebilir. 

Yalnız, bazı Fransız gazeteleri 
"lskenderun meselesinde Türklerin 
dileklerini kabul veya reddetmek 
Fransaya değil, Milletler Cemiyetine 
ait bir iştir. Türk dostlarımız bu me. 
sel-ede Fransızların üzerine düşmesin. 
ler.,, tarzında sözler söylüyorlar. 
Fransiz hükumetinin vaziyetinden 
mülhem olması lazım gelen bu sözler 
Türk - Fransız ihtilafını Türkiye ile 
MiJletıer C-emiyeti arasında ihtilat 
şekline sokmak gayretinden ileri ge. 
liyor ise Paris hükumetinden herhan. 
gi ciddi bir uzlaşma teklifi gelmiye. 
cek demektir. Bu takdirde Türkiye 
kendi hukukunu ve şerefini muhafaza 
için karar almakta serbest kalmış ola. 
caktır. 

Tekrar edelim ki Türkiye, Milletler 
C-emiyetine giderken bu cemiyeti ne 
davasına hakem yapmıştır, ne de, 
Fransızların iddiaları gibi, Iskende. 
run meselesinde hak dilenecek bir ma. 
kam diye kabul etmiştir. Türkiye sa. 
dece, her suretle haklr olduğu bir 
davayı sulh yolu ile hal için ne de. 
recelerde samimi bir arzu beslediğini 
cihan efkan umumiyesine göstermek 
için Cenevreye gitmiştir. Türkiye 

. Tuttuğu bu yoldan asla ayrılmak ni. 
1 ellnae <ıeguctır. .uununıa beraber, 
tamamen müstakil ve mahdut bir ma. 
hiyeti haiz olan bir meselenin diplo. 
matik manevralarla sürüncemede bı. 
rakılarak bir çıkmaza sürüklenmesi. 
ne de meydan vermiyecektir. 

ALMANY ANIN V AZIYETI 

İtalya ile İngiltere arasında Akde. 
niz meselesi üzerinde gen.iş bir anlaş. 
ma yapılacağı hakkındaki haberler 
devam ediyor. Fakat böyle bir an. 
taşmanın yılbaşından ev,·el mutlaka 
neşredileceği ısrar ile söylendiği hal. 
de bugüne kadar bir tebliğ yapılma. 
rnış olması, bu işteki zorluklann bü. 
tün bütün b~rtaraf edilmemiş oldu. 
ğunu da gösteriyor. 

İngiltere ile İtalya arasında an. 
!aşmayı zorlaştıran sebeplerden biri, 
İtalyanın ispanya hadiselerinden is. 
tifade ederek ispanyaya ait olan Ba. 
Jear adalarım işgal etmesi ihtimali 
idi. Zira, Rossi isminde bir ltalyan 
f aşistinin Mayork adasına gelerek teş. 
kilat yapması ve bu adaya lspanyol 
cumhuriyetçilerinin çıkmasına. karşı 
koyması böyle bir işgali kuvvetli bir 
ihtimal olarak gösteriyordu. Bu ise 
Fransa ile beraber İngilterenin Akde. 
nizdeki mevkiini tehdit eder bir va:r.i. 
yet teşkil ediyordu. 

Onun i~in Akdenizdeki ist.atü.koyu 
muhafaza etmek esası üzerinden bir 
anlaşma arzusunda bulunan lt.alya, 
lngiltereye karşı bu hususta muka. 
\'cmettcn vaz geçti. Rossi ismindeki 
faşist, adadan geri çektirildi. İşte 
lngiltereniıı Adisababadaki elçiliğini 
general konsolosluğuna çevirmesine 
mukabil, İtalyanın Balear adaları me. 
selesinde uysal görünmesi Akdenizde 
İngiliz - İtalyan anla~masının ilk 
alametlerinden biri telakki edildi. 
Bununla beraber Akdeniz anlaşması 
öyle basit bir iş değildir. Bu anlaş. 
mayı yaparken İngiltere ile Italyanm 
karşılıklı olarak biribirlerine tanıya. 
cakları menfaatlerin nelerden ibaret 
olduğunu tasrih etmek, sonra Akde. 
nizin emniyetinde alakalı olan diğer 
devletlerin de bu anlaşmayı takviye 
etmeıerı lClll .., .. .._ .. .,...,... .o. L<.l.Ai)'-'.1'-t 

Yunanista~a. Yugoslavyaya temina~ 
verilmek lazım gelecektir. 

ASIM US 

ŞEHZADEBAŞI FERAH 
TİYATROSUNDA 

Büyük Türk lrıfu, 
yonisti ve Manyı: 

Almanya, Japonya ile anlaştıktan tizmacısı 

sonra Avrupada daha faal bir siyaset Pr. Zati Sungur 
tuttu. Bu siyasetin ilk eseri ispanya. .. _ 
da görülüyor. Fransız gazetelerinin Her .gun fevkal~ 
'dd" .. c:ı· di k d Is de oır program 
ı ıasına gore, ı:.>tm ye a ar pan. temsillerine devar 
yaya General Franko ordularına yar. d' 
d . . 'd Al '· 1 • • e ıyor 
ım ıçın gı en man as~er ennın ---------------

mikt.arı otuz bini Geçmiştir. Onun KADIKÖY SÜREYYADA 
için Fransa İngiltere ile anlaşarak Pazartesi akşamı 
Berlin hükumeti nezdinde teşebbüs. saat 21 de 
lerde bulunmuş, "Almanyanın lspan. 
ya işlerine müdahale etmemesi iste. 
nilmiş" dir. Fakat Almanya henüz 
bu teş~bbüse bir cevap vermemiştir. 
Fransa ile İngiltereyi tatmin edici bir 
cevap vereceği de tahmin edilmiyor. 

Almanyanın aldığı ikinci mühim 

Zozo Dalmas'ın 
iştirakile 

PIPlÇA 
Biletler gişede 
satılmaktadır. 

Salı akşamı 

AZAK SİNEMASINDA PlPlÇA 
vaziyet, sömürge meselesine aittir.----------------
Almanların en sa1lihiyetli devlet a. 1LAN 
damları, artık ~çıktan açığa ve yük. Alim2ıade Halim ve biraderi Haşim 
sek sesle, memleketlerinin sömürgesiz Kollektif Şirketi Tasfiye heyetinden: 
yaşıyamıyacağmı söylüyorlar. Bu su. Alim.zade Halim ve biraderi Haşim 
retle Almanyanın sömürge dilekleri Kollektif şirketi 6.12.936 tarihinde 
tatmin edilmedikçe ispanya işlerinde tasfiyeye karar vermiş ve merkezi ti
müdahaleden vaz geçmiyeceklerini an. careti olan Erzurumda (Erzurum) ga
latmış oluyorlar.. zetesile keyfiyet ilan edilmiştir. Ala. 

Son günlerde Fransa ile Ingiltere caklı ve aL.-i.kadarların Erzurumda Va.
tarafından Almanyaya ilk maddeler tan eczahanesi ittisalindeki yazıhane
satarak sömürge ihtiyaçını karşılaya. de Tasfiye heyetine müracatlan lüzu. 
caklan bir teklif yapıldığı rivayeti mu ilan olunur. 
çıktı. Fal' t böyle bir teklifin Alman. Tasfiye heyeti memu.rları 
ları tatmin edeceği de belli degvildir. A. Erverdi ve H. Atasoy 

~~-~--~-------~--
Zira Almanyanın gayesi, muhtaç ol. 
doğu ilk maddeleri yalnız mübadele 
yolu ile bulmak değil, bu maddeleri 
döviz vermeksizin, kendi parası ile sa. 
tın almaktır. Bu ise ancak Almanya. 
nın istediği sömürgeleri doğrudan 

doğruya alması ile mümkün olabilir. 

İşte bu son hadiseler, tabü olarak 
Avrupadaki ~mniyetsizlik havasını bir 
kat daha arttırnuştır. Onun icin son 
günlerde lsviçre hükumeti Atmanya 
ile Fransa arasındaki stratejik mev. 
kiJerini yeniden tahkim etmeğe basla. 
mıştır. 

·······---···--·-·-·--·- ı 
Parasız murıqene 

1 
kuponu 

Hususi doktorumuz Pazartesi : 
günleri saat on be~ buçuktan yirmiye ! 

~lmdar gazetemiz ida.rehanosinde Cu i 
imartesi günleri de 8JUlt 14 ten 19 a : 
Skadar LA.leli Tayyare apartımanlart İ 
:iklnct daire Ur numarada dalma oku 5 
i ~ 1 
:yuculıırımızı yedi kupon mukablllnde ı 
~kabul eder. İ . .............................................. .. 


