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iilahsf ve hayatt, hususi mektublan, 
niikte ve fikralan, ahretten mektublar, 
resim, yaz1 ve karikatiirleri elhas1l Na
zifin matbu ve gayrimatbu yazi • 
Ian !BRAH!M ALAEDD!N tarafindan 
toplanarak Sti'HULET KiTABEVi ta
rafmdan biiyiik bir cild halinde ne§ro -
lunmu~ur. Fiatl 150, cildlisi 180 kuru§. 
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unutmak istiyordu ..• ! 
~ iirk g~mi§i, gec;mi§teki facia· 
U lan, kendine yap1lan hakslz-

\'1 hklan, bu haks1zhklann Tiirk 

1 cdd' an1nda h1raktlgl kinleri unutmak is-
e 1" N k k" h~lA b ' llnutmak istiyor. e yaz1 1 a a 
llna tn~ . I I ' ... T·· k" 1" ~ am o an ar var. r ur un u uv • 

~~nabma in~nm1y.anlar, onu, sin~ si.D~i 
~ ]·· etmek s1yaset1nden aynlmaga bu 
l t ll. ta2.1 olamiyanlar var. TUrk ac;1k 

albh k · d 1 d G" 1" ·· f'k · · l • a!;I VIc an 1 1r. on unu, 1 nn1, 
yen &elen duygularile ve oldugu gibi, 

rliklendirilmekte bulunan milletler hak· 
kmda hiQbir tiirlU [kin] dahi giitmezler; 

eger kin giitmii~ olsalardt, 191 0 senesin
de Tiirk §airlerinden Emin BUlendin 
[Kin] serlevhah §iirini biitiin millet~e ve 
asia unutulmamak §artile milli nagme o· 

larak kabul ederler_!li. 
Bilindigi gibi bu duygulu TUrk §airi 

garbden, garblilerden §ikayet etmi~, bu
na kar§1 TUrk milletini ikaz etmek, onu 

kahramanhk ve fedakarhk sahasmda fa-
Ottaya k B . . • d 1 oyar. u temxz ve msam uygu· aliyete sevkeylemek ic;in: 
~~~ anhyabilenlerle elele vermegi, biitiin 

Unyad · l d · ulh Gaster sema~ magnba, yii.ksel de, almnt .. a lnsan 1ga saa et getnen s ve 
'uku . w rt'·· n 1§lerinde onlarla beraber ~h§mag1 
il'~tkli.ik ve insanhk vazifesi bilir. F akat 

lltkUn bir§eye asia tahammiilii yoktur: 
Aldanlmaga I 

1 'I'ii.rk aldatici siyaseti kendine mes-
ek •• • · l · h. b" ~d 

Demi§ ve «makberi muazzam1 ecdad1 
titreten dii§man sadas1m, ak1bet, daglar· 
da toplann bogacagm1» bag1rmJ§tl. 

Bunun bOyle olabilecegini de §air, §U 

sozlerle teyid etmi§tir: 
•e §tar edmen en tc; 1r c;ag a 

~"tnerni§ti; bugiin de sevmez; bun· Daglar lis ana gelse de an!atsa hepstnt 
'~an Binlerce can dirtlse de nakletse ge~m4f 

sonra da asia sevmiyecektir. 

b l'iirk bu gibi yalancihgi kendine me· 
l aret s1fan olarak takmm1~ bulunanlar 

ar§ISJnda sadece giiler; c;iinkii Tiirkiin 

~~ aldanmasma, ne de aldanlmasma im
an Yoktur. 

ce<;llli§ zamanm baz1 pash kafah koh
ll~ diplomatlan bOyle bir hayal pe§inde 

~~ .~ 1krnaz yollarda yUriimege devam ede· 

1
1htler, fakat, hakikatte onlar aldatabi· 
enler degil, aldananlardir. 

~,liirkler en nihayet bu gibi gafil 

Arttk Tiirk, heyecanlt §airimizin 
dedigi gibi, §amil manada bir garb ve 
garbliler dii§iinmiiyor; fakat garb 
aleminde bali Tiirkii anlamaml§, o· 
nun asaletini, necabetini, enerjisini 

hic;e sayan bir garbli bulundugu ta· 

hakkuk ederse ona ka111 bugiiniin 

Tiirkii de, 1910 daki §iirile tanmmt§ 

olan Emin Biilendle beraber onun §U 

saziinii tekrar etmekte hem haz, hem 

de isabel bulur: ~~lornatlara degil, fakat bunlann 
~Oatermek istedikleri yanll§ yolda Garbin cebtn zlilimf attetmedfm sent 
~afilan .. .. .11 tl I Tii.rkii.m, dii.~mantm sana kalsam da btr kfgt e yuruyen m1 e ere ac1r ar. 

, Bugi.in Tiirkler, bOyle yanh~ yola sli· Ismail Mii,tak MAY AKON 
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~ lspanya bir ecnebi 
istilist arifesindedir » 

ihtilalci filo Valansiya hiikumetinin tiiccar gemi

lerini zapta ba~ladt. Madrid bombardtman edildi 

F.,.ansada Sovget rejimi kurulacakmz$ 
l· ~honda da bombalarla 
&\likasdler devam ediyor 
M. -

l~r d~·dnd 22 (A.A.) - Asi tayyare-
lln; bun ak§am yeniden M~~rid varo§la
ta} ombardunan etmi§tir. Olen ve ya -

~na~lar1n miktan heniiz belli degildir. 
sur t~Yltahnn sivil ahaliden tahliyesine 
6Q \ e devam edilmektedir. Barselondan 
/so a~~on gelmi§tir. Bunlardan 30 u 
la]011rn1!hyetc;iyi hamil oldugu halde Ka-
. Yay h k . . o·w ls~ p . a are et etml§hr. 1ger otuzu 
Yon! ayltahtla en yakm demiryolu istas· 

ar1 aras~nda mekik dokumaktadu. 

Se ~ olago iizerine yiiriiyii~ 
Ma]a\1J 22 (A.A.) - Cenub ordusu 
deva~a istikametindeki ileri harekatma 
a~tr ~ ~ttnektedir. Hiikumetc;i milisler 

lt··:Ytat vermektedirler. 
ll'l!if p lrlet tayyareleri lspanyol 

Sal 08~~'11 bombardtman etti 
;ileritt a.~~nca 22 (A.A.) - Hiikfunet· 
~· · 1 .. 1 t 1 
3 a.111 C ayYaresi, span yo! F asmda 
.6 ki/~ta'yl bombard1man etmi§lerdir. 

11'~il aha}~ef olrnu§tur. Bunlann ekserisi 
~httalt endir. 

~0ktlit, cephesinde i§' ara deger bir§ey 

All::ndul·· 
le !!esirasllste miifrezelerimiz, Rond~ ve 
~ ...... eren ~1n.takalannda miihim nehce -
di]\l~iltt tnik~tik~aflarda bulunmu§lardu. 

l ll'Jl~tit arda harb malzemesi zapte • • • 
eQ~l!of 

~ I <~len ... · Curnhurreisinin nutku 
e e.J· -.ta 22 (A A ) M ki · ~l}'e b· . . - . Azana 

le~· 1~taf111~nasmm balkonunda binlerce 
Mtir. an alki§lanan bir nutuk soy· 

f ,.:..._ A..l2'.ana. ez .. 1 d . . k" a<l spa cum e em1§hr 1: 
etltte'- . ~Ya halk1 cumhuriyeti miida-._ 1~1 . . 

n !cab ettigi mUddetc;.e mU -

lspanya Cumhurreisi M. Azana 

cadele edecektir. 1spanya bir ecnebi isti
lasmm arifesinde bulunuyor. T ehlikede 
olan yalmz siyasi rejim degil ayni za -
manda memleketimizin istiklalidir. Mem
leketimize yabanc1 ordular gonderilmesi
nin umumi bir harb tehlikesi dogurdugu· 
nu herkes bilir. !spanyol harbini tahdid 
etmek ve yabanCI!ar tarafmdan kendini 
topraklanm1zda yiiz k1zartacak bir §e • 
kilde tecaviize ugnyan beynelmilel kanu· 
na riayet etmek vazifesi diger devletlere 
dii§er. Harbi tahdid etmek ic;.in !spanya 
hUkumeti fedakarhklarda bulunmu~ ve 
silah sevkiyatmm kontrola tabi tutulma -
sm1 kabul etmi§tir. F akat cumhuriyetin 
otoritesine ve hiikumetin hakimiyetine 
dokunulmasma mlisaade etmiyecektir.» 

F as hakkmda da M. Azana §unlan 
soy lemi~tir: 

«- F as ispanya ic;.in daima bir endi
§e mevzuu olmu§tur. F akat lspanyanm 

[Arkast Sa. 8 sutun 3 te] 

La Hey Adalet Divan1ndan Hataya dair 
miitaleasinin sorulmas1 fikri ileri siiriildii 

Sancakta • emn1yet kalmad1 
Davam1z sabdan 
evvel Konseyde 
goru,ulemiyecek 

Hususi miizakerelerden 
heniiz hi~bir netice yok 

F ransan1n hududumuzda ve Suriyede devam· 
~iiphelidir eden hazirltklarinin mahiyeti ~ok 

Vekiller heyeti diin miihim 
iki toplanb yapb. Paris 
sergisine i§tirak etmiye

cegimiz anla§thyor 

Haleb 22 (Hususi) - Tiirkiye hu-~ 
dudlan iizerinde Frans1zlar tarahndan 
miibhem baz1 hareketler yaptlgi tahakkuk 
etmektedir. Asker gondermek, Tiirkten 
gayri e§hasa silah dag1tmak, a§iretlere 
silah vermek ve c;eteler te§kil etmek gibi 
hareketler giin gec;tikc;e tevessii etmekte
dir. Bunlardan nazan dikkati celbedenle
rin bir k1sm1m bildiriyorum: 

<;eteler Amik ovas1nda 

Konseg diin Danzig 
i~ini tetkik etti 

kOyleri bas1yorlar 
• 

Sancak havalisine gonderilmi§ olan 
C:erkes bOliikleri efradma iki§er silah ve
rilmi§tir. Maksad Tiirkler aleyhine ~a -
h~acaklara iltihak edecek diger e§has ic;in 
ihtiyat silah bulundurmaktu. Frans1zlarm 
ve mahalli hiikfunet memurlanmn Sancak 
haricinde bir tak1m Arabian getirip si· 
lahlandtrarak TUrk mmtakalanna hirer 
tehdid unsuru olmak lizere sahverdik!eri 
tesbit edilmi~tir. Haleb ve civannda 1500 
Arabm silahlandmlchgt ve bunlann Rey· 
haniyeyi basmak i~in emre amade olduk
lan muhakkakhr. 

Iskenderunda zengin petrol kay· 
sabit oldu naklarl bulundugu 

• 
"' _.., 

Hariciye Vekilimiz Dr. 
T evlik Rii,tii AraB 

Halebdeki Ermeniler de, F ransizlar 
tarafmdan gizli bir §ekilde silahlandmh
yor. Fram1zlann goniillii ~ete te§kilatt 
ic;in Suriyenin muhtelif mmtakalarmda 
merkezler ac;Ilmt§tlr. Hududlanmtza ya· 
km mmtakalarda FranS!Zlar kendi adam· 
Ian addettikleri e§hasa bu meyanda A
nezi a§iretine de 4 giindenberi silah da • 
g1tmaktadular. Tiirkleri~ tehlikeye maruz bulundugu mmtakalardan Ktrtkhan 

Cenevre 22 (Sureti mahsusada Ce • 
nevreye giden arkada§tm1zdan telefon • 
Ia) - Muhtelif murahhas heyetleri a
rasmda hususi temas ve goru§melere de
vam edilmektedir. Oniimiizdeki haftadan 
evvel Sancak i~in her hangi kat'i bir ka
rar verilemiyecegi kanaati umumidir. 
BugUnkU konsey gorii§meleri iptidai mad
delerin taksimi meselesini mlizakere et • 
mek iizere bir komisyon te§kili etrahnda 
cereyan etmi§tir. Miistemleke ve manda 

Kmkhanda T a§nak Ermenilerinden 
Adol Leanyan kumandasmda 300 ki~i
lik miisellah bir Ermeni c;etesi te§kil edil
digi ve bu kadronun ihtiyaca gore geni~ 
letilecegi haberini evvelce bildirmi§tim. 
C:ete kadrosunun tevsiine §imdiden ba§
lanmt§ttr. 

ranndan te§kil edild.iklerini bildirdigim .......................................................... . 

[Arkast Sa. 8 siltun 3 te] 
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Amik ovasinaa Tiirk 
koyleri bastltyor 

Lazkiye 22 (Hususi) - Hiikumet ta-

sekizer, onar ki§ilik c;eteler faaliyete ba§• 
laddar. Amik ovasmdaki TUrk koylerini 
basarak halkm e~yalanm ve hayvanatlm 
zaptetmektedirler. Son giinlerde Suriyeli 
efraddan miite§ekkil bir c;.ete Amik ova
smdaki Hiirriyet koylinii basarak HUsey
nin e§yasmi ve hayvanlarm1 almi§hr. 

Hiiseynin hiikumete miiracaati naza • 
[ArkasJ Sa. 5 siltun 4 tel 

·························································································································· 
Rende Alman tahkimati 

!Urk -ltalyan dostluQu 15 kasaba halk1 yerlerini 
Italya da Ant~a terke davet edildi 
davamtza muzah1r 
H . . e Vekilimiz bu· Londra mehafili, Almanya ile i' birligine girmek 

artciy . • B I" • . .... t . • 4 t•k .. 1 d K t c· t~m er mtn s1yast emmat vermes1 ve sene 1 gun er e on 1ano 
ile goriisecek plant btrakmas1n1n ~art oldugu fikrinde 

' Metz 22 ( A. ~ -..... 
Roma 22 (A.A.) - Havas a]ansi A.) - Almanya 

bildiriyor: askeri makamatmm, 
ltalya ile Tiirkiye arasinda mahsiis Ren nehrinin sol sa

bir siyasi faaliyet hUkiim siirmektedir. hilindeki Nache va
Tiirkiyenin Roma biiyiik elc;.isi HUs.eyin disile Landstuhl'un 
Rag1b, !talyamn Montro mukavelena • §imalinde, bu nehrin 
melerine i~tiraki hakkmda D1§ hleri Ba- yan taraflarmdaki 
kam M. Ciano ile miiteaddid gorii§meler· vadilerde pek mii -
de bulunmu§tur. ftalyanm buna i§tiraki him tahkimat in§a • 

[Arkast Sa. 5 sii.tun 4 tel sm1 derpi§ ettikle • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ri sOylenmektedir. 

Y • h b •1 • Birkenfeld prens· enl ar geml erl liginde kain 15 ka-

Tahkimatm yapzlacagz haber verilen Nache nehri 

sabanm ahalisi bu 
havaliyi terketmek 
emrini alm1§hr. Hal-

Y eni Alman donanma ka tazminat olaralC vadisile, nehrin Ren'le birle§tigl yer 

Almanyamn §imalinde arazi verilecektir. M. Leon Blum'iin oniimiizdeki pazar gU
M. Hitlerin nutkunda soyliyecegi nii Lyon'da soyliyecegi nutka cevab veryiihginin verdigi 

malumat 
Y eni ne§rolunan almanca 193 7 harb 

filolart y1lhgma gore, Tiirkiye bazt yeni 
harb gemileri yapbrmakta veya yaptlr· 
magi tasavvur etmektedir. Y aptmlmasi 
dU§iiniilen gemiler, 8000 tonluk iki kru
vazordUr. Y1lhkta, gemilerin tonajmdan 
ba§ka hie; malumat ve tafsilat yoktur . 

[Arkast Sa. 5 autun 3 tel 

Berlin 22 (A.A.) - lyi bir memba- mek i!;in Fransaya da hitab edecektir. 
dan bildirildigine gore M. Hitlerin bu Hali hamda Bavyera daglannda sli
aym otuzunda Rayi§tagda soyliyecegi kun ve inzivaya <;ekilmi~ alan M. Hit -
nutuk heyecan tevlid edici mahiyette o- ler'in nutku hakkmda ba§ka malumat ve
lacak, dahili ve harici siyaset hakkmda rilmemektedir. M. Hitler, mesai arkada§· 
miihim beyanah ihtiva edecektir. larile birlikte nutkunu hamlamaktadir. 

Zannolunduguna gore FUhrer, M. E- Bu nutkun iki saat siirecegi zannolunu • 
den'in Avam kamarasmda soylemi§ ol· yor. 
dugu niitkun Almanyaya taalluk eden Y anresmi mehafil, M. Hitler'in Bel· 
k1smma cevab verecek ve ayni zamanda [Arkast sa. 8 sutun 5 te] 

«Gene Tiirkiyenin 
dostlugu baz1 

fedakarbga deger!u 
Franstz gazetelerinde 
birbirine z1d miitalealar 

Paris 22 ·(A.A.) - Anadolu ajan • 
sinm hususi muhabiri bildiriyor: 

Sabah gazeteleri Cenevre'de yap1lan 
dUnkii konu§malann !;etinliginde, henUz 
bir terakki olmadigmda, fakat bu konu§" 
malann samimiliginde iki tarafm bir UZ'" 

la§ma arzusunda oldugunda mlittefik • 
tirler. 

Petit Parisien, Journal ve Oeuvre ga• 
zeteleri gerginlik kalmad1gm1, F ransanm 
hukuk siperini btrakarak siyasi sahada 
miizakereye ba§lad1gm1, bizim de Liibnan 
haric olmak iizere yalmz Suriye • San • 
cak federasyonu ve yahud derhal tatbi • 
kma gec;ilecek tam bir muhtariyet istedi .. 
gimizi, Fransamn bunlara yana§miyaralC 

[Arkasz Sa. 6 sii.tun 5 te] 

··························································-
Naip Prens Pol 

«Milletler, harbin degil, 
sulhun elzem olduguna 

inandirilmaln> 
Belgrad (Husu -

si) - Royter ajan
smm Belgrad mu
habirine Yugoslav
ya N aibi Kralisi 
Prens Pol, Yugos -
lavyanm harici si
yaseti ve miistakbel 
barb hakkmda §U 

beyanatta bulun -
IDU§lardxr: 

c- Ben barb ola-

diyor 

cagma degil, sulhun Prens Pol 
muhafaza edilebilecegine inamyorum. 
Harbin elzem olduguna milletleri inan
d1rmak yanb~ bir siyasettir. Sulhu mu
hafaza edebilmenin en iyi <;aresi kolll§U 
devletlerle olan ihtilaflan halletmek ve 

[Arkasz Sa. 6 sii.tun 6 dal 
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Tarihi tefrika : 10 Yazan : M. Turhan Tan 

Rodos ve 

CUMHURfvET 

( eehir ve Memleket Haberleri ) 
Yeni Avukatlar 
kanunu layihasi 

I~ i~ anla,IIdi I 
~ Atletizm F ed~rasyonunun eski , 

reisi Biirhan F elek, gec;enlerde bir 
I • b I yaz1 yazarak, spor te~kilah sabtk re-

Ankaraya giden lstan U ~ isi Erzurum saylaVI Aziz Akyiirek 

Oniversitede 
yapdacak 1slahat 

Tiirkiin giicii, bu birbirinden uzak olan nokta
larda ayni anda ~,aah tecellisini gosteriyordu 

Barosu murahhaslar1 ( tarafmdan kent!isine 5oo liradan az 
1 olmamak iizere, tazminat adile bir 

,ehrimize dondiiler ~ para teklif edildigini ve bu parayr 
y akmda Meclise almadtgmt iddia etmi§ti. Biz de, o 

Y eniden te~kil edilen 
Pedagoji Enstitiisii 6 

'ubatta a~1hyor 

Bir yiikten kurtulmu§ gibi seviniyordu. 
<;unkii yazd1g1 §U beyit ile Hurreme a~ -
lnm ilan etmi§ti. Bir a§km itiraf1 ise bir 
hiikiimdar ic;in bile bliyiik bir yiikten kur
tulu§ demektir. Soylenilmiyen, a<;Iga vu
rulamiyan a§k, I§Igi hapsolunmu§ aleve 
benzer. 0 alevin hiir bir inki§af ile yan
masr ve bulundugu yeri yakmas1 1<;10 
mahpusluktan kurtulmas1 ger~ktir. A§k
lann itiraf1 i§te bu neticeyi verir ve sev
gilisine a§kmi itiraf edebilen adam, bir 
yiikten kurtulmu§ gibi sevinir. 

Siileyman da seviniyordu, hlirriyete 
kavu§mU§ goniil alevinin yakttkc;a bahti
yarhk doguran ate~ini doya, doya duya
rak tath bir rstlrabm zevkini ya§Iyordu. 
Annesinin, kendi hislerine terciiman ola
cagma ve mektuba sanh i§tiyaklanm 
Hurreme katre katre tattuacagma emin· 
"di ve bu emniyetle miiphem hulyalara 
dogru kollanm ac;arak geriniyor, gerini
yordu. 

Bununla beraber iizerinde yiiriidiigii 
yolun kendisine tahmil ettigi vazifeleri 
de unutmuyordu. Her gun Piri Pa§ayr 
huzuruna kabul ederek ordu i§leri hak • 
kmda gorii§iiyor, en basit meselelere ka
dar malumat ahyor ve raptiizapta taalluk 
eden onemli emirler veriyordu. Gene her 
giin koyllilerle temas ediyor, onlann derd
lerini dinliyor ve bol bol para dag1hyor· 
du. Saray adamlan, biraz fazlaca yap1 -
lan bu bah~I§lan onun comerdligine, f1· 
kara severligine hamlederek taacclible 
kan§lk bir sevinc duyuyorlard1. Halbuki 
o, eski Siileymandt, para i~lerinde miiva
zeneli davranmay1 ihmal etmezdi. Fakat: 
«Hurremin s1hhati, kalbinin saadeti» ic;in 
miistesna bir semahat gosteriyordu. 

hte bu suretle Maltepeden <;ukun;a
YJra gec;ildi, oradan Herekeye vanld1. 
Siileyman bu menzilde sabmtzhk goster· 
diginden iki giinliik yol bir giinde alma • 
rak <;marhya ula§Ildi, sonra masile Yil
diZkoprusii, Kaz1kh, Dikilitil§, Pamuk -
c;u, Yeni§ehir, Akb1yrk,. Zincirlikoy, 
Derbimd, K1Z11kaya il~esi a§1ld1, Klitah~ 
ya ovasma konuldu. Hiinkarm titizligi ve 
sabmizhgi arama niiksettiginden bir ki
s•m konak yerleri tayyolunuyor ve iki 
menzil bir ediliyordu. 

Sava~ kokusu, zafer kokusu, §eref ko
kusu biitiin orduyu kanadlandirmi§h, her 
neferde uc;mak i§tiyaki ve istidadr gorii
niiyordu. Bundan otiirii Hiinkarm iki ko
nakltk yeri bir giinde a§mak ic;in stk s1k 
gosterdigi arzuya hemen i~tirak olunu • 
yordu. 

Kiitahya ovasmda gC($id resmi ve zor 
oyunlan yapiidi, bu miinasebetle bir giin 
duruldu. Sonra Altmta§ ovas1, Pmarba§I, 
Egce koyti, SI<;anhdiizliigli gC($ildi, San
dlkh ovasma vanld1. Burada donanma ile 
Rodosa ula§arak yanmdaki frrkalan 
a day a c;Ikarmi§ clan Serasker Mustafa 
Pa§adan uzun bir rapor geldi. 

Cenk eri vezir, §Ovalyelerin uzla§miya 
yana§madiklanm bildiriyordu. Bu ha • 
ber, bilinen bir §eyi tekrarlamaktan iba
ret gibi gorlinmekle beraber Siileymamn 
dikkatini celbetmekten geri kalmad1. He
le Seraskerine: <<Ada dan arhk ku~ dahi 
uc;up kac;amaz, kafeste kalanlar gene ka
feste can vereceklerdir» §eklinde bir ciim
le yazml§ olmas1 o dikkati c;ogaltt1. <;lin
kii bu rapordan o, Cern Sultan oglunun 
adadan kac;mlmad1gm1 ve §Ovalyelerin de 
ondan istifade etmegi heniiz dii§iinme -
diklerini anlami§tl. 

Siileyman §imdi daha sabm1zdi, dur
madan yliriimek ve orduyu da yiiriitmek 
istiyordu. Halbuki yol giic;le§mi~ti, ge -
~ilmesi kolay olm1yan bir batakhk halini 
almi§h. Her giic;liigii yenmek kudretini 
ta§tyarak dogan Tiirk dilaverleri o ma 
ma batakbklan, o dizi dizi uc;urumlan 
ve baytrlan da yaman bir siizlilii§le a~ -
may1 ba§ardilar, tic; giin ag1zlanna bir 

katre su koymadan, koyamadan yliriidii

ler, ilpmar oniine vardilar. 

Artik yolun c;ogu almmr§, az1 kalmr§tl. 

Rodes, !stanbuldan daha yakmd1 ve 
asker ne§' e ic;inde zafer destanlan teren
nlim etmege koyulmu§tu. Ladikya ile 
Tunca merhaleleri a§Ihp ~oban 1hcasma 
vanlmca tatlt haberler de yagmiya ba§ -
ladr. Bunlann, bu haberlerin ba~mda 
Hersek Beylerbeyi Mahmudun Dal -
mac;yada Scardorna kalesini, bir kanh 
baskmla zaptetmi§ olmas1 vard1. Akde • 
nizin en biiyiik ziimriidlerinden birini 
Turk hazinesine mal etmek i<;in merhale
ler a§an dilaverler, Adriyatik kiyiiannda 
at oynatan karde§lerinin kazand1g1 za • 
ferden krvan<; duyuyorlar ve bayram ya· 
p1yorlardJ. Rodes ve Dalmac;ya? ... En 
kiic;iik bir harita iizerinde bile bu iki nok
tayr birbirine yakla§tirmak imkam yok
tur. F akat Tiirk giicu o imkanstzhgi i§te 

gideriyor ve Dalmac;yada ko§ma okuyan sevkedilecek olan zaman, Aziz Akyiirekten, amator ~ 
Tiirklerden Rodosta §arkr ubyan kar • yeni avukatlar ka- olarak c;ah~an te§kilat adamlann • j 
de§lere zafer miijdeleri gelmesini miim - nunu layihastmn in- ' dan birine, bOyle 500 lira gibi bii-
kiin kthyordu. Ordu, selim bir sezi§le bu celenmesinde ham yi.ik bir para teklif edip etmedigini 
hadisedeki inceligi kavradtgmdan haklt bulunmak iizere An- sormu§tuk. Saibtk ba~kan, bu sorgu- ( 
bir gurura kaptltyordu, Dalmac;ya kah • karaya gitmi~ olan , muza cevab verdi. A~agtya aynen ( 
ramanlanna ~obamhcasi. karargahmdan istanbul barosu mu- ; koydugumuz mektubu gosteriyor ki ( 
selamlar uc;uruyordu. rahhaslan Ali Hay- mesele basittir; Biirhan F elegin, 

Sultan Siileyman da bu menzilde bir dar, F ethi T ah - hergiin Uskiidardan • Kadtkoyiine 
goniil muhaoebesi yapt1, anasma yazdtgt sin ve Saim Hiise- ' gidip geldigini ve cebinden masraf 
mektublarla ondan gelen kagidlan kar • yin §ehrimize don- 1 ettgini soylemesi uzerine, bu mas • 
§Ila§ttrdr. tstanbuldan c;tkahdanberi ken- mii~lerdir. Ayni i§ Avukat Ali Haydar l( raflanm odemek i<;in, kendisine ne-
disi tam yirmi yedi mektub yollaml§ ve. ic;in Ankarada bulunan Baro reisi Hasan 1 kadar masraf ettiginin sorulmasm- \ 
o kad!lr da mektub almi§h. ;lu hesaba go- Hayri de domnii~tiir. dan ibarettir. 0 zaman, tramvay ve 
re her giin kar§Ihkh olarak hirer mektub Kendisile gorii§en bir muharririmize vapur ucretlerini almtyacak kadar 
almnu~ ve verilmi§ oluyordu. Bu, Hur- layiha iizerinde cereyan eden mlizakerat feragat gostermi~ olan Blirhan Fe-
remin biitun yo! merhalelerinde amldtgr- hakkmda avukat Ali Haydar §U malu- lek, sonra, bunu, bana en az 500 ( 
m ve Hurrem tarafmdan da her glindo · mah vermi§tir: lira teklif ettiler de almadtm; ~ek-
gu§unda Rodes yolcusunun hahrlandi - «- Bu toplanhda avukatlarm hak Iinde bir reklam vesilesi yapml§hr. l 
gm1 gosteriyordu. Demek ki yiirekler ve vazifeleri bahsi layihada modern ve !~in hakikatini anlattl~ i:<;in, A - ( 
durmadan i~liyordu ve goniil i~leri yo - medenl memleket avukatlannm haiz ol- ziz Akyiirege te§ekkiir ederek mek- ~ 
lunda gidiyordu. duklan haklar gibi miikemmel bir suret- tubunu aynen dercediyoruz: ~ 

Bununla beraber lstanbuldan gelen te tadad edilmi~ olmakla beraber ameli Cumhurlyet gazetesl Yaz1 i§lerl 
I k Miidiirliig-iine , mektublarda henuz sarih bir i§aret, a§ka ve tatbikat hayatmdan ilham a mara 

Cumhuriyetin 14/1/937 tarihli ' 
taalluk eden bir kayid yoktu. Valide baz1 ilaveler yapiimi§ ve bu suretle layi-

1 nushasmdaki Soruyoruz ba§hkh ', 
Sultan biitiin kag1dlarmda ilkin kendinin hamn hayata tamamen uymas1 ciheti te- yazlyr okudum. 1 
s1hhatinden ve ogluna kar§1 ta§Jdtgl has- min olunmu§tur. 1 Bay Bi.irhan Felek, Atletizm fe- 1 
retten bahsediyor, sonra Hurremle can- ,Simdiye kadar avukatlar yalmz adli \ derasyonu reisi iken Fener sahas1- 1 
dan alakalandigmi, onu yamndan ay1r • ve idari mahkemelerde mudafaa yapabil- \ nm 1slah1 ve Balkan oyunlan prog- ~ 
madtgmt, tlirkc;eyi c;abuk ogrenmesi ic;in dikleri hal de bundan sonra kaza salahi • 1" ramlarmm haz1rlanmas1, t~tbik1 j 
zorlamaktan geri kalmadJgmJ anlahyor· yetini haiz blitiin mercilerde ve mesela i§lerile de aylarca ugra§h. !stan- ~ 
du. Hurrem ne diyor, ne yap1yor ve va- vergi komisyonlarmda, resmi dairelerde bulda bulundugum s1rada saba ve ~ 
ziyetini nasi! telakki ediyor? ... Valide munazaah i§leri takib etmek gibi vazife- Balkan oyunlan i§leri ic;in U ski.i- ' 
Sultan bu noktalara hie; temas etmiyordu. ler de yalmz avukatlara hasredilmi§tir. dardan hemen her giin istanbula • 
Y I k bl b . · d K" ve Kad1koyi.ine gitmek mecburiye- l a mz, son me tu annm mn e: « u- Bu toplantlda bilhassa layihada miib- tinde kald1gmdan cebinden birc;ok 
c;iik Rus c;ok aktlh. Leb derdemez leb - hem kalmt§ olan avukatlarm anonim ve mi.iteferrik masraflar yaptigmi an-
lebiyi anltyor. Tiirkc;eyi c;abuk ogrene • kooperati.f §irketlerin meclisi idarelerine lattr. 
cak . .Simdiden «efem» filan demege ba§- aza veya muraktb olabilmeleri meselesi- ~ Ankaraya dondiikten sonra, 1s-
ladi. Aslammm miibarek adm1 ogrendi. le mahkemeler tarafmdan verilen likida- ~ tanbula gidecek olan muhasebe ka- .. 
Bana her giin: <<Aslammzdan ne haber» tor, vasilik, kayyumluk ve sair gibi vazi- tibine ke~disile gorii§erek bu mas
diye soruyor. Galiba dii§unde de sizi go- feleri gorebilecekleri meselesi de halle- ; raflarm neden ibaret oldugunu og
riiyor ki diin: «hi, o c;ok iyi» diye se - dilmi§tir. Meb'uslarm ve belediye aza- \ renmesini soylemi§tim. 
vine gosteriyordu» §eklinde bir izah yap· lannm devlet ve miiesseselerle alakah da- Maksadim, vazife dolayrsile ih- l 

t kl tiyarma mecbur oldugu masrafla-
mi~ 1. valan mudafaa edip edemiyece eri me· 

rm odenmesi !ieklini Umumi Mer-
Siileyman, edebl bir bilmecenin oziinii selesi de hallolunmu~tur. kez arkada!ilanmla miizakere et _ 

ac;m1ya c;ah~rr gibi, Hurremden uzunca Adliye Vekilinin murakabesi mekti. 
bahseden bu satirlan on kere, yu"z kere B f1 kd -a Avukatlar mesleginin vekar ve haysi- u masra armm na en o en-
okumu§ ve her kelimeden hir mana «;I· yetile uygun olmiyan i§ler yapamtyacak- mesini ·istemedigini bilahare An • · 
karm1ya sava~mi§tl. K1Z1n kendisini anar· lardu. Meslek sirnm hic;bir vesile ile fa- karaya gclen muhasebe katibi an-
ken Valide Sultana kar§l: <<Aslammz» latti. Mesele bun dan ibarettir. 

§Cdemiyeceklerdir. Hulasa, avukat aldtgl , 
demi§ olmasmda tadma doyulmaz bir in- Umumi Merkez ve Federasyon 

i§i ihtimam, dogruluk ve sadakatle ifaya ) 
celik buluyor ve §imdi <<aslammz» diyen azasmm vazifeten diger bir yere 

mecburdur. Bu gibi hallerin miieyyides1 ) · t'kl · u · M k agzm yann alevli bir i§tiha ic;inde «asia- g1t 1 en zaman mum1 er ezce 
olarak Adliye Vekili barolar uzerinde t b't ed'l kt b' · · mm» diye inliyecegini dii~undiikc;e sii - es 1 I en rna u 1r yevrmye , 
dogrudan dogruya veya mahallin en bii- almalan otedenberi mutadd1r. Bu rekli halecanlara kap1hyordu. ' 
yiik hakimi marifetile murakabe salahiye- kendilerinin ibate, ia§e ve diger ' 

Soziin kisasJ Hurrem ve barb, Siiley· tini haiz oldugu gibi avukatlar uzerinde ) miiteferrik zaruri masraflan kar • i 
mamn yiiregini payla§an iki biiyiik kuv- de bu murakabesini baro inzibat meclis- / §Ihg1d1r. Te§kilat nizamnamesinin ! 
vetti. Biri harekete gec;ince oburii susu - Jeri vasttasile yapacakhr. 1 kendilcrine tahmil ettigi vazifeleri ~ 
yor ve miiteak1ben susan taraf ortaya 1 ifa mukabili bunlara §imdiye ka - ( 
~1karak berikini slikute davet ediyordu. Avukatrn masuniyeti ~ dar hi~bir §ey verilmi§ degildir. 

11 
Toplar giirlemege, bhc;lar i~lemege ba§- Saylavlann Biiyiik Millet Meclisin • ', Saygrlanm. 11 

laymca Hurremi temsil eden kuvvet bel- deki sozlerinden dolayi nasi! masuniyet • I Aziz Akyiirek J 
ki uzun bir zaman hareketsiz kalacakt1. leri varsa avukatlann da miidafaalan es- /ko~~~~~~~~~~~~~~~ 
Suleyman, pek yakmla§an 0 dakikalan nasmda soyledikleri sozlerden dolayJ Galata rihtimlari 
dii~iindiikc;e uziiluyordu. Lakin harb so- mes'ul tutulamJyacaklan hakkmda ceza 
nunda kalbini tamamile Hurreme tahsis kanunununda zaten bir madde vard1r 
edecegini hattrladikc;a uziintiisii gec;iyor Yeni layihaya aynca §oyle bir mad ~ 
ve benligine garib bir rehavet geliyordu. de konulmas1 kongrece kararla§tmlmi§ • 

takviye ediliyor 

Siileyman, ordu ve hiikumet i§lerile tu: Bu suretle rihbm temelle-
beraber bu goniil muhasebesini de nizam «Avukatlarm vazifeden dogan veya rinin denize dogru kay• 
ic;inde yiiriitmekten geri kalm1yarak he - vazife masmda i~lenen suc;larmdan do -
defe dogru yiiriidii, yol ald1, K1rksogiid lay1 haklarmda tahkikat icras1 Adliye maSIDID oniine ge~i}ecek 
menziline vard1. Orada akreb c;oktu ve Vekilinin iznine baghd1r. Tahkikat Ad- --
bir c;ocuk penc;esi bliyiikliigiinde bulunan liye Vekilinin tensib edecegi makam ta • Bir mliddettenberi tamiri devam et· 
bu muztr mahluklardan hayli s1kmtJ c;c- rafmdan yap1br.» mekte olan Galata nhhmmm takviyesi i§i 
kildi. Onun ic;in c;adtrlar erken y1ktmld1, Hulasa olarak diyebilirim ki: Son 15.- mart ay1 ic;inde nihayet bulacaktu. Sim-

'h b"'t" d • ] k tl · ] k dt'ki halde rihtimin Karakoy cihetine ya-iki meznil bir yap1larak Bozdogan suyu- Y1 a u un me em mem e e enn mes e 
kanunlarile, ilim ve sistem noktasmdan km olan temellerine saglam ve biiyiik ta~-

na gelindi. 
Siileyman, bu konak yerine gelinciye 

kadar merhametli, §efkatli ve comerd bir 

hiikiimdar goriinmu§tli. Herkese kar~1 

nazikti. ~linkii gun dogarken Hurremi 

amyor ve bu am§la ne§' eleniyordu. Giin 

batarken ise mutlaka 1stanbuldan bir 

ulak gelip <<yancan» edindigi kiZin s1h • 

hatini miijdeliyordu. Bozdogan suyu 

menzilinde bu haber gelmedi ve Siiley • 

manm da rengi degi§ti, tavn degi§ti, bali 

degi~ti. 
[Arkast var] 

Cumhuriyetin 
Adana feHiketzedelerine 

yard1m listesi 
Adanada felakete ugnyan karde§le

rimiz ic;in yardtm listesini ne§re devam 
ediyoruz: 

Esami Kuru$ 

549,166 

boy olc;ii§ebilecek ve bu imtihanda ka • lar attlmaktadtr. $imdiye kadar denize 
zanabilecek bir layihadJr. Cumhuriyet dokiilen ta§m mecmuu 6 bin metro mi
Adliyesinin avukatlara aid bir kanun Ia- kabm1 gec;mi~tir. Daha 5 bin metro mi
yihasmm tetkiki ic;in avukatlan davet et- kab1 ta§ dokiilecek, bu suretle nhhm te
mesi ise demokrasi prensipine en guzel mellerinin denize dogru kaymasmm onii· 
bir delildir.» ne gec;ilmi§ olacaktu. 

Galata tarafmdaki nhtJm temellerinin 
SEH/R ISLER/ takviyesi i§i bittikten sonra ayni i§e Top

bane tarafmda da devam edilecektir. 
Ol~ii sahiblerine ihtar Liman hletme idaresi bir taraftan nh-

Ellerinde her nevi olc;ii bulunanlarm tJmlan takviye ;ve tamir ederken, diger 
bu ol~illcri ay nihayetine kadar Ayar taraftan yolcu salonunun ve nhttma ci
memurluklanna gotiirerek kaydettir • 
meleri laz1m oldugu halde §imdiye ka- var yerlerde yap1lan asri antrepolarm in-
dar pek az kimselerin miiracaat eyle • ~aat haz1rhklanm ikmale ~ah§maktadtr. 
dikleri anla~1lm1§tir. Onumiizdeki aylar ic;inde bu binalann 

Belediye riyasetinden §Uabata bir ta- in&aat i§inde de faaliyete giri§ilmi§ ola
mim gonderilerek olc;ii sahiblerinin i- cakhr. 
kaz edilmeleri ve miiddet bittikten son- -~-·---K-O_L_T_O_R--/-C!L_E_R_J 
ra miiracaat etmiyenlerin ccza gore - ".J! 

cekleri bildirilmi§tir. Miiste§arm tetkikleri 
Halic vapurlari Evvelki giin §ehrimize gelen Maarif 

Diinki.i gazetelerden biri Halic vapur- Vekaleti Miiste§an R1dvan Nafiz diin 
larmm altl, yedi ay sonra i§liyemiye - bir kiSlm mcktclberle Pervantoryumu 
cek bir hale geleccklerinden bahset - gezerek tetkikatta bulunmu§tur. R1d -
mi§ti. Alakadarlar bunun dogru olma - van Nafiz birkac; giine kadar Ankaraya 
d1gm1, idare Belcdiycye gec;tiktcn son- donecektir. -···-Belediyede tayinler 

Oniversite Edebiyat F akultesinde tesis 
edilen Pedagoji Enstitiisii ic;in gelecegini 
haber verdigimiz profesor Peters gelmi§
tir. Profesor Sadreddin Celalle beraber 
Enstitii.yii organize edeceklerdir. F akiil -
te, ruhiyat ve terbiye doc;entlerinden, 
Almanyada tahsilini ikmal etmi§ Miim • 
taz T urhanla Amerik_ada tahsilini ikmal 
eden Muzaffer .Serif te gene bu enstitii 
emrine verilmi§lerdir. Enstitii 6 ~ubattan 
1tibaren tedrisata ba§hyacaktlr. 

Edebiyat F akliltesi, enstitii tedrisatmm 
diger §Ubeler tedrisatile kar§Ila§mamas1 
1c;in blitii.n fakiilte §ubelerine §ami! olmak 
iizere yeniden bir program hazulamak -
tadtr. Zira fakiiltenin edebiyat, tarih, 
cografya, felsefe §ubelerile Turkiyat ve 
islam Enstitiilerine devam eden talebe • 
Jerden muallim olacaklann Pedagoji 
Enstitiisune de devamlan mecburidir. 
Bunlardan ba§ka Fen F akliltesinin muh· 
telif §Ubelerine devam edip te muallim 
olmak istiyenler de bu enstitiiye devama 
mecburdurlar. Enstitiide, pedagojiden 
ba~ka hangi derslerin okutulacag1 bugiin
lerde tesbit edilecektir. 

MUTEFERRIK 
1§ kanunu niiinasebetile veri

lecek beyannameler 
I§ kanunu mucibince bankalarda ve 

sigorta kumpanyalarmda filen ve bede
nen <;al1§anlar, miiesseseleri vas1tasile 
beyanname vermek mecburiyetindedir
ler. Bu climleden olarak acenta ve ga
zete idarehanelerile §irketlerde c;ah~an 
miistahdeminin de bu beyannameye ta
bi olmalar1 icab etmekte iken bu gibi 
miiesseselerden baz1lan, beyanname 
vermege mecbur miiesseselerin yalmz 
sanayi i§lerile ugra§anlardan ibaret ol
mas1 lazrm gelecegini ileri siirerek, i§ 
bi.irosile mezklir miiesseseler arasmda 
ihtilaf pkmasma sebeb olmu§tur. 

ihtilaf halinde kanun, iktrsad Veka • 
letine hakem vazifesini gorme salahi -
yeti verdiginden miiesseselerle I§ bii
rosu arasrnda ~kan ihtilaf :t.ktisad Ve -
kaletine bildirilmi~tir. Yeni nizamna • 
menin daha bitmerni§ olmas1 i§<;l ~ah§
hran miiesseseleri §imdilik mu~kiil va
ziyette b1raktyorsa da yeni nizamna -
menin yakmda tamamen haz1rlanrn1§ o
lacag1 iimid edilmektedir. 

Ka~d fiatlar1 da yiikseldi 
Son giinlerde piyasada stok kag1d ve 

demirin azalmi§ bulunmas1, demir ve 
kag1d fiatlarmda hissedilecek derecede 
bir yi.ikselmiye sebeb olmu§tur. Fakat, 
alakadarlann temin ettiklerine gore, 
fiatlardaki bu tereffii miktan muvak -
kat olup yakmda gene normal fiatln 
avdet edecegi soylenmektedir. 

Havalar tekrar sogudu 
Bir iki giin devam eden lodostan son

ra hava, diinden itibaren tekrar degi§
mi§ ve sogumu§tur. Dun, fasilah bir SU

rette ak§ama kadar toz halinde kar yag
ffil§hr. 

Rasadhaneden verilen malfunata go
re, di.in saat 14 te berometro 773,5 tu. 
Hararet vasati olarak s1f1rdan yukan 
yanm derece olarak tesbit edilmi§tir. 
Di.inkii azami s1cakhk, 2,5, asgari s1f1r
dan a§agi yanmd1. 

Riizgar, poyrazla karayel arasmda 
saniyede 3 metro suratle esmi§tir. 

Memleketten demir ve bak1r 
ihrac1 menedildi 

Memleket haricine, demir, bak1r, sac; 
ve emsali sah§1nin men'i ic;in hiikfunet
c;e bir kanun layihas1 haZJrlanmakta ol
dugu malumdur. Bu kanun layihasmm 
yakmda Bi.iyiik Millet MecJ.isine sevke
dilecegi anla§Ilmaktad1r. 

Kanunun mer'iyet kesbedecegi miid
dete kadar bu maddelerin ihracma ma
ni olmak ic;in idari tedbirler almmakta
dJr. Bu maksadla elinde hurda demir ve 
emsali bulunan tiiccarlarm ihracat mii
saadeleri is'af cdilmemektedir. 

Memleket dahilinde bulunan hurda 
demir ve emsali dahilde resmi te§ekkiil
ler tarafmdan satm almacaktrr. 

SACLIK ISLER/ 
Operator Cemil ~erif 

Baktrkoy Emraz1 Akliye ve Asabiye 
hastanesi mi.itehass1shgma operator Ce
mil $erif Baydur tayin edilmi§tir. Dok
tor Cemil $erif uzun miiddet muhtelif 
memleket hastaneleri operatOrliiklerin
de bulunduktan sonra Parise giderek 
sinir ccrrahisi iizeripde c;ah§ID1§ ve ih~ 
tisas yaparak gec:;enlcrde memlekete 
diinmi.i§tiir. Giizide doktora muvaffa -
kiyetler temenni ederiz. 

Operator Avni geldi &ski yekim 
Sanyer 33 
lebeleri 
Orta Erkek 
talebeleri 

iincii mekteb ta-

Muallim mektebi 
603 

450 
550.219 

ra mevcud vapurlardan ycdi tanesinin 
esash surette tamir edildigini ve sekiz 
tancsinin de tamir edilmekte bulundu - Belediye miifetti§lerinden Cabir, a- iki aydanberi Avrupamn muhtelif 
gunu soylemekte, bu vaziyete nazaran c;tk olan Belcdiye tahsil miidiirliigiine, memleketlerinde mesleki tetkikatta bu
mevcud vapurlarm daha c;ok zaman i§- Mi.ifetti§ Hlisnii de yeniden ihdas edi- lunan Haseki hastanesi operatori.i dok
liyebilecek kabiliyette oldugunu ilave len muhasebe miidiriyeti ikinci mua - tor Avni Aksel ahiren memleketimize 
etmektedirler. vinligine tayin edilmi§lerdir. donmi.i§ ve i§lerine ba§lam1§tlr. 
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Sovyetler ve Japonya 

U zak§arkta Sovyetlerle J aponY3 

arasmdaki gerginligin son derf: 
cede artt1gm1 son gelen telgra 

lar ve diger haberler bildirmektedir. I3o 
haberler ic;inde, en vahim olam J apo~ 
kabinesi erkanmdan Ba§vekil ve Hart 
ciye Nazm ile Harbiye ve BahriY: 
N ami armdan mlirekkeb bir komite tara 
fmdan veri! en karardtr. Sovyet sulann k, 
da Japonlarm bahk avlanmalan i§i ha ' 
kmda izahat vermek ic;in Ziraat NazJTl' 
nm da i§tirak ettigi bir toplanhda -ve~.~ 
len karara nazaran, Siberya'mn biiyU 
bir yanmadas1 olup nehirleri agzt~d~ 
bahgt gayet bol olan Kamc;atka sahtl 
lerinde J apon gemilerinin avlanrnalann~ 
Sovyet barb gemileri ve sahil muhaftZ 
Ian miimanaat ettikleri takdirde, bahk~I 
gemilerinin muhafazasma mahsus Japo~ 
filosu derhal miidahale edecektir. J 

Soziin k1sasJ, boyle bir vaziyette, a' 
pon harb gemileri Sovyet harb gemilerint 
ate§ ac;acak demektir. iki taraf harb ge
milerinin c;arpi§malan, iki biiyiik de>'le~ 
arasmda, ilam harbsiz haliharb meyda 
na getirmi§ olacaktir. J apon N aztrlart ' 
mn ve daha dogrusu Harbiye ve Bah ' 
riye Namlarmm kanaatine gore, Ja ~ 
ponya ile Sovyetler arasmda bahkc;Jl~ 
hakkmda yeni bir mukavele imza edtl• 
sin edilmesin J aponlann Kamc;atka'dk 
Sovyet kara sulannda bahk avlalll3 

icin daimi surette ahdi haklan varmJ§· 
- Malumdur ki Sovyetlerle ]aponlar a' 
rasmda ahiren Siberya sularmda J a poP' 
!ann bahk avlamaga devam edebiime.' 
leri ic;in yeni bir mukavele imza edilmtl' 
ti. F akat J aponya ile Almanya arastnd~ 
komiinistlige ve dolaytsile Sovyetlere kaT' 
§I Berlinde bir ittifak aktolunmas1 iize' 
rine Sovyetler, yeni bahkc;tbk mukavele' 
sini ve Manc;uri • Siberya hududlarlll~ 
aid anla§malan tasdik etmekten imtin~ 
eylemi~lerdi. 

Bu vaziyet kar§rsmda J apon kabine ' 
sinin miidafaa komitesi, Sovyet harb ge' 
milerine kar§I . J apon donanmasmm mii' 
dahalede bulunmasm1 kararla~hrmi~tJT• 
F akat bu karann tatbikmdan evvel so~ 
bir defa daha Japonya Harciye Nezil' 
reti, Sovyetlere miiracaat ederek bah~' 
<;1hk mukavelesinin tecdidini istiyecekttf· 

Gerek bahkc;thk meselesinden gerek 
hududlardaki hadiselerin ve mlisademe' 
lerin c:;ogalmasmdan Sovyetler Birligi ilt 
]aponya arasmdaki gerginligin artmasl ~~ 
zerine, T okyodaki Sovyet biiyiik el~• 51 

alelacele Moskovaya davet edilmi;tif· 
Burada kendisinden vaziyet hakkmd~ 
izahat almacaktJr. 

Sovyetlerle Japonlar arasmdaki mii .' 
nasebatm fenala~tlgt ve gerginle§tigi b~l 
mada }aponya ile Almanya, komiinistl.1' 
ge kar§J akdettikleri ittifakm tatbik1 i~I~ 
laz1m gel en tertiba t1 almi§lardu. 21 k~' 
nunusani tarihile Berlinden c;ekilen bt; 
telgrafta bildirildigi vec;hile beynelmi~e. 
komiinistlige kar§I mlidafaa tedbirlert1~ 
tetkik ic;in muhtelit bir komite te§kil edl k 
mi§tir. J aponya ile Almanyanm mii§tere. 
hareketlerini idare edecek muhtelit b~~~ 

'"t 
erkamharb heyeti clan bu komitede 1 

taraf tnUSaVi miktarda aza bulundufl\ I 

caktir. , 
Son dakikada, yeni bir hadise So" , 

yetlerle J aponlann arasm1 busbiitiin ay , 
mt§hr. Vladivostok limanma giren -ve ?J 
ru.daki J apon general konsolosluguna ~~, 
resmi evrak1 getiren Sibirya Maru islll 1~ 

tB' deki J apon vapuru Sovyet memurlarl t 

rafmdan ahkonulmu§ ve evrak miisader~ 
edilmi§tir. J aponya hiikumeti resrflv, 
Sovyetleri protesto etmi§tir. Hulasa ~j 
zak~arkm iki biiyiik devleti araSinda ·4 

miinasebat gayet nazik bir safhaya girtJ1
1
' 

bulunuyor. 

Muharrem Feyzi TOG~ 

T APU VE KADASTR9!!4 
Istanbul Kadastro faaliyet', 
Eminoni.i kazasmda Unkapam ci>'3 

, 

rmda bulunan Yavuz~rsinan mahall~ro 
sinin kadastro i§leri Istanbul Kada5 

0, 

ikinci mmtaka miidlirliigiince ikmlil119. 
lunarak sened ve ~aplarm alakadlilr 
ra tcvziine ba§lanm1§tir. 

Dogum ve te§ekkiir .. t,1 
Gazeteci arkada§lanm1zdan Mu~ ti~ 

Faikin dun bir oglu diinyaya ge]lll1 ~ re' 
Arkada§1m1z, dogumu biiyiik mehlletli 
ve bilgisile c;ok kolayla§hran k1J11l ~ • 
kadm hastahklan mlitehasstslarlfll1 tt" 
dan doktor Na§id Ereze en candstl 
§ekkiirlerini arzeder. 

Cumhuriyet 
NushaaJ 5 Kuruttur 

Abo~~ 1 Tii_r~iye ~~;, 
•era1b ' ·~·o ·~·~~ 

Senelik 1400 Kr. UOO f(r· 
Alb ayhk 750 1450 
o~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoldiJI' 
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Alman ya - Yunanistan 
Kle1 ing anla§masi 

Yunan Maliye Naz1r1 istifa • ett1 

M. Metaksas 25 milyonluk kredinin ikraz 
mahiyetinde olmadiglnl izah etti 

~ Atina 22 (A.A.) - Ba~bakan a~a-1 en, Alman hiikumeti tarafmdan bir ik
~Idaki tebligi ne~retmi~tir: raz teklifi mevzubahs degildir. Fa kat ce-

ink~<Yunan • Alman kleringinin seyir vc r~~an _ede? m~~aker;Ier Y ~nan ~ii.kume-
I§afl hakkmda ahiren inti~ar eden ya· tmm Slpan§lenm ye.nne gehrmek l<;m Al

~tlarm her tiirlii yanh~ tefsirlerinin i:iniine man endiistri evlenne yap1lacak tediyatl 
ge~-~ek i<;in, a~agJdaki hususlan bildir- temine matuf bulunmaktad1r.» 

llleg1 liizumlu goriiyorum: Basvekil muavini istifa etti 
r· Yunanistanla Almanya arasmda kle - Atina 22 (Hususi) - Ba§vekil Me-
lUg Yolile yap1lan miibadelelerin mliva· taksas dlin saraya giderek Krala Ba&ve-

Zenesi y . I h" b" b k" .. • unamstan e me 1r a -lye kil muavini ve Maliye Vekili Zavi<;pa -
~oste,_· t" k" b b k" Y · r f " 111§ 1r 1 u a tye unamstan Ia· nos'un istifasm1 bildirmi~ ve Kralla Yu-
a~ ~~da~ Almanyadan yap1lan miibaya- nanistamn siyasl vaziyetini tetkik etmi~-

Uzenne mahsus surette azalmi•tlr. t" y • Jr. 
rn eniden bir bakiye husuliine mani ol-

ak i<;in, iki memleketin ihrac bankalan 
araslnd .. k I . . :AJ a muza ere er cereyan etmi§tlr. 
I, rnanya, Yunanistandan yap1Ig1 itha -
l'l~.lt azaltmak istemediginden, bilhassa o
lllurnuzdeki aylarda Alman endi.istri ma
v Ulatmm Y unanistana ithalini art1rmn k 
z~ u hususta yiizde ii<; faizli Yunan h3 
Bne bonolan <;lkanlmasi kararla~tmldt 
d U bonolar Alman miiesseseleri tarafm-
1 an Alman bankalan vas1tasi!e li.izumu o
an krediyi tedarik i<;in kullamlacakhr. 

b· Mevzuu bahsolan i~ 25 milyon markhk 
J
1k kredi kolayhgidtr. Bu miktar iki mem

h: et arasmdaki .kleringin Yunanistan le
f 111j i:iniimiizdeki senelerde gosterect-gi 
az; ahga tekabiil etmektedir. Buna bina-

l stifa etralrnda akisler 

Atina 22 (Hususi) - Hi.ikumet, Ba§· 
vekil muavini ve Maliye Vekilinin s1hhi' 
ahvali dolaytsile istifa ettigini ve yerine 
Maliye Miiste§an Rediadis'in tayin edil· 
digini gazetelere teblig etmi~tir. Maliye 
Miiste~arhgma Atina - Mora demiryol
lan direktori.i tayin edilecektir. 

Ba~vekil muavinligine kimse tayin edil
miyecektir. Ba§vekil Metaksas Zavi((ya
nos'un istifasmdan dolayi miiteessir oldu
gunu, bu suretle hiikumetin ~ok samimi 
ve k1ymetli bir uzuvdan mahrum kaldi
gml ve ~imdiden sonra da ~iddetle tasar
ruf siyasetine devam edilecegini bil -
dirmi~tir. 
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I(Ibris adas1nda 
Siiyiik bir hava iissii 

ba~1andt 
• 1nsas1.na . 

londra 22 (A~A.) -- Morning Post 
~~2:etesi, K1bns adasmdaki Nivosia (hi.i-
Uket merkezi Lefko§a) yakmmda bir 

~0~. Yeraltl hangarlan in§a edile -
~e~1.ni bildiriyor. Dogu Akdenizin • 
rnekl tngiliz hava kuvvetleri i~in strateji 
2Se~ke~i ~esisine matuf olan -k>u program 

C bm lngiliz lirasma mal olacaktir. 

l arnizon 2000 rnevcutlu olacakl!r. 
rak 

I Petrolunu Hayfaya sevkeden boru
arln · 

aid ~ IU§asmdan sonra K1bns adasmm 
v ~~~ bi.iyi.ik sevkulceni ehemmiyet b11 
tnesk1 e ile bir kere daha tebariiz ettiril -

e tedir 

l:>e-vie~ Demiryollar1 tarifele-
A. rinde degi§iklik 

l'ni nkara 22 (Telefonla) - Devlet De
<ie~iollan umum mi.idiirlligu bliti.in 
tatb·et h~tlarmda bugunden itibaren 
let· lk edllmek uzcre seyri.isefer tarife -
tll'.'~e ?i.iyiik bir dcgi§iklik yapilrni§ -
ter· em tarifelere gore yolculuk daha 
tir.

1 
Ve daha muntazam yapilabilecek -

Yugoslavyada a~1lacak 
A. sergiler 

hn~kar~ 22 (Telefonla) - Yugoslav -
5 in~ L1yubliyona §ehrinde haziranm 
ey}fl)."~n 14 i.ine kadar bir ilkbahar ve 
bah un birinden 12 sine kadar bir son-
b ar ser · · aha g1 ve panaym ac;1lacakhr. Ilk 
g!l.?;e: ~ergisinde hususi surette Sloven 
1% eclhk ve ikincide Yugoslav avc1 -
lu.na"e bahkc;Ihgi hakkmda §Ubeler bu
~Ir11~aktJr. Alakadarlar bu sergiye c;a-
~ aktadirlar. 

llgoala'V Ba§vekilile M. Ma
l3 «;ek neler gorii§tiiler? 

elgr d 
den) -..a 22 (Rususi muhabirimiz -
Yactin .~ugoslavya Ba§vekili M. Sto • 
:b.i. 'Nr. ovu; le R1rvat koylii partisi lideri 
ll'!a eta~ek arasmda vuku bulan konu§· 
ta?;a, ~~fJnda tam bir ketumiyet muha-

]3 Ilmektedir. 
lt una r -
'lttsa B: agmen dola§an rivayetlere ba-

foslav Blrvat partisi lideri Mac;ek, Yu .. 
lll'l:tnu t a§vekiline §U tekliflerde bu -
1 § Ur: 

....... 1 t• 
2 c; una hiirriyetinin iadesi 

t a : :~rn bir matbuat hiirriyet;, 
~ltilj ltaraf bir intihab kabinesinin 

Cell. 'Ve Yeniden intihabat icras1. 
l"lovi~ ~ sOylendigine gore M. Stoyadi -

'fu.n U. teklifi kabul etmi§tir. 
~'II <>Oslav 
§i anl'nas • Bulgar anla§masmm im • 
s l'ncti]~i ,ll1dan sonra istifa edecek ve t:8etill.d. aya~ reisi M. Majuramic;'in ri-

§elt~tu1 e hJtaraf bir intihab kabinesi 
~!.tl edecektir. 

g~:r Ba§vekili Belgrada 
~el gidiyor 

"ek')· &tad 22 (A 
si] 11 1\1. K .A.) - Bulgar Ba§· 
13 e huYiik euse lvan'm ziyareti dolay1 -
, ll\l~ilr '~'> haztrhklar yapilmaktadir. 
-.,os oa§v kT 
~ "" eb d' e 1 I, burada Bulgar - Yu-

llr. e 1 dostluk misak1m imzahya • 

Amele partisi 
ingiliz sarayinin demok

ratla~maslnJ istiyor 
Londra 22 (A.A.) - Hazineihassa 

hesabatmm tetkiki masmda arnele par • 
tisinin 1ngiliz saraym1 dernokratla§hr -
mak ic;in gayret sarfedecegi zannedilmek
tedir. Amele partisi demokrat bir mem
lekette saraym aristokrat olmiyanlara 
kar§l daha a<;Ik bulunmasi ve halen aris
tokratlarla lngiliz ve ecnebi zenginleri· 
nin saraya kabulii imtiyazmm tevsii Ia -
Zlm geldigi kanaatindedir. Amele parti
sinin meb'uslan fakir s1mfa mensub bir 
kadm veya bir erkek, nadiren oldugu gi
bi saraya kabul edilecek bile olsa bu hu
sustaki merasirnin icab ettirdigi masarif 
dolayisile buna imkan olmadtgmi si:iyle
mektedirler. Bu meb'uslar, Kral ve Kra· 
h((enin maiyetini te~kil edenlerin muay -
yen bir ~ember dahilinde kalmamasi la
Zimgeldigini ilave etmektedirler. Par -
lamento mahfillerinde amele partm 
meb'uslanmn bu arzulanm yerine getir
mek kabil olmadigi beyan edilmektedir. 
Bu mahfiller, saray adetlerinin rnahsus 
bir §ekilde degi§tirecegini i.imid etmemek
tedirler. 

General Goring doniiyor 
Kapri 22 (A.A.) - M. Goering, Prens 

Von Ressen ve maiyetile birlikte bu 
sabah Anacafri ve Torre Paterita'y1 zi
yaret etmi§tir. Ogleden evvel zevcesile 
birlikte Aquilione vapuruna binerek 
Sorreute haraket etmieytir. 

M. Musolininin seyahati 
Roma 22 (A.A.) - M. Musolini'nin 

gelecek ilkbaharda Almanyada M. Goe
ring'le gorii§ecegi hakkmdaki haberler 
burada teyid edilmektedir. 

iyi haber alan mahfiller iki devlet a
dammm bu meseleye temas etmedik -
lerini s<iylemektedirler. 

Y eni tayinler 
Ankara 22 (Telefonla) - Ac;Ik bulu

nan Erzurum Muhasebei Rususiye mii
dlirliigline eski hakimlerden avukat is
met Yak§I tayin edilmi§tir. Adliye Ve
kaleti tarafmdan Avrupaya tetkikata 
gonderilmekte olan Ankara sulh hakim 
lerinden Nefise bu ak§am Viyanaya 
muteveccihen hareket etti. 

Dcvlet Demiryollan yol dairesi reis 
muavinligine de izmir i§letmesi Ba§ -
miifetti§lerinden mi.ihendis ;5avki tayin 
edilmi§tir. 

Tiirk vatanda§hgma kabul 
edilenler 

Ankara 22 (Telefonla) - Muhaceret 
ve iltica suretile Tiirkiyeye gelen 555 
ki~inin Turk vatanda§hgma kabulii Ve
killer Heyetince tasvib edildi. 

PARiS BORSASI 
Paris 22 (Hususi) - Paris borsasmm 

buglinkii kapam~ fiatlan §Unlardir: 
Londra 105,15, Nevyork 21,45 1/2, 

Berlin 863,50, Brtiksel 361,25, Madrid -, 
Amsterdam 1174,75, Roma 112,90, Liz
bon 95,50, Cenevre 491,50, bak1r 57 1/2 -
58, kalay 230,2,6, altm 141,10 1/2, gii -
fill§ 20 7/16, 

CUMHURiYET 

Hadiseler aras1nda 

Edebigat amatorleri 
Her meslekte nas1ldir, bilmiyorum, 

fakat edebiyatm amatorii profes
yonelinden c;:ok fazladu. Bir ucu 
alelade hayale, obiir ucu da sathi 
manbga bagh, kolay bir ,uur oyu
nu.ndan ibaret zannedilen edebiyat 
i§inde, her okuma bilen insan, oku
maktan gelen hakkm1 en telrnik nok
talarda fikir beyan etmege kadar 
serbestc;:e kullanabiliyor; bu hakla 
yazmaga kadar ileri gotiirenler de 
pek c;:oktur. 

Edebiyatla me§gul olmay1 «edebi 
eserler miitalea)) etmi§ olmaktan iba
ret aananlarimizm sevimli veya ta
hammiilfersa kahyahklari, ciddi bir 
tenkidin bo§ kalan yerini hala dol
durmaktadu. 

Biitiin olmyuculan, amatorlerden 
ibaret olan bugiinkii edebiyabm1zda 
en c;:ok yazanlar ve soyliyenler de 
onlardu. 

Edebiyat ta, birc;:oklanmizm haya
hnda kiic;:iik a§klar ve gec;:ici ihtiras
lar gibi bir genclik hevesinden ibaret 
kaldtkc;:a amator seviyesinde goriine
cektir ; halbuki tarihine bak1hrsa ede
biyabmlz ne o kadar gene, ne de 
acemidir. Kabahat c;:ok soyliyen a -
matorden ziyade, c;:ok susan profes
yonellerimizdedir. 

PEYAMi SAFA 
Not- Mehmed Akife dair bana gon

derdigi mektubdan dun bahsettigim 
Miiddeiumumi muavmmm istanbul 
muavinleri arasmda olup olmadigm1 
bana baz1 hukukc;ular sordular. Bahset
tigim mektub sahibinin istanbul mua • 
vinlerinden olmad1gm1 tasrih ederim. 

. P. S. 

B. M. Meclisinin 
diinkii toplanttsinda 

Enciimenin manifatura
cdar hakk1nda verdigi 

karar kabul edildi 
Ankara 22 (Telefonla) - Meclis 

bugi.in T evfik Fikret S1laym ba§kanh • 
gmda toplandi. Belediye kanununun on 
be§inci maddesinin sekizinci ftkrasmm 
tefsiri hakkmda Ba§Vekalet tezkeresi ve 
Belediye kanunu muvakkat enci.imeni -
nin mazbatas1 okundu. Evvelce de yaz -
d1g1mlz gibi enclimen manifaturacilarla 
miistahdeminin tes<;ile tabi olmadiklanna 
karar vermi§ti. Bu tefsir heyeti umumiye
ce de kabul olundu. 

Mardin ihhsas mahkemesinde emekli 
dordiincii s1mf asker! adli hakim Cemilin 
ii'<iincii s1mfa terfii hakkmda Ba§vekalet 
tezkeresi ve Milll Mi.idafaa enci.imeni 
mazbatas1 okunarak kabul olundu. Mec
lis pazartesi giinii ' saat on be§!e toplan • 
mak iizere i<;timaa nihayet §erdi. 

Cin ihtilali 
Sianfu' dan ecnebiler 
ka~b, kiZdlar ilerliyor 
Nankin 22 (A.A. ) - Blitiin ecne

biler §imdi Sianfu'yu terketmi§ bulun • 
maktadtrlar. Bir Yunkers tayyaresi bu
giin son Avrupahlan Nankin'e naklet • 
mi§tir. Mlitebaki ecnebiler tren ve oto -
biislere binerek Sianfu'yu T ungkouan Ia· 
rikile terketmi§lerdir. 

$anghay 22 (A.A.) - KlZlllar Kan· 
su' dan $ensi'ye dogru ilerliyorlar. Bu 
vaziyet kar~ISlnda, <;ankanek'ten Nan· 
kin' e donmesi rica edilmi~tir. Mare§alin 
mezuniyetini ktsa kesmege rnuvafakat e· 
decegi zannedilmektedir. 

Amerikada goriilmemi~ 
bir feyezan 

Nevyork 22 (A.A.) - Yagmurlar
dan ve eriyen kardan dogu, merkez ve 
bah bolgelerinde miihim nehir ta§malan 
olrnu§tur. Bir<;ok yerlerde binlerce k:§i 
evlerini bo§altml§ ve bir~ok kimseler de 
bo§altmaga hazulanmaktad1rlar. 

Kentuki ic;inde, sular treni yoldan <:;I· 
karml§hr. Birkac; yarah vard1r. 

Cincinnati 22 (A.A.) - «Ohio» va· 
disindeki tugyan §imdiye kadar 80,000 
ki§iyi evlerinden mahrum etmi§tir. Bir §e~ 
hir kamilen tahliye edilmi§ ve diger bir
kac; §ehirde de halk miiteaddid mahalle
leri terketmi~tir. 

Bu havalide bi.itiin smal faaliyet dur
rnu§tur. 1<;ilecek su k1thg1 ~iddetle ken· 
dini hissettirmektedir. Hasarm birka(( 
milyon dolan buldugu tahmin ediliyor. 

J u devlet eriyen karlann ve yagmnr 
!arm tahribat yaphgm1 bildirmi$lerdir. 

Moskovada Radek'in muha
kemesi ba§hyor 

Moskova 22 (Rususi) - Radek, So
kolnikof ve arkada§larmm muhakeme
sine yarm ba~lanacaktll". 

Mazigi ne 9abuk unuttular I 

Bugiin mandaterligini 
ileri siiren F ransa 

Taahhiidlerini ihlal ederek; Suriyenin cenubun.
daki Suriye topraklarm1 Filistine bah,etmi~ 

oldugunu ni~in hahrlam1yor? 
Ratay davas1 miinasebetile resmi 

Frans1z gazeteleri Fransay1 hakli gos
terrnek ic;in Milletler Cemiyetile man
dalar rejimini ileri surmektedirler. 
1921 tarihli Ankara itilafnamesile 
Fransa tarafmdan deruhde edilen ta -
ahhiidlerden kac;mmak maksadile tu -
tuldugu anla§Ilan bu yolun da bizi u
zun seneler siikutla itham etmek gibi 
tamamile <;1kmaz bir yol oldugunu biz
zat hadise ispat ctmektedir. 

Beynelmilel hukukta bir yenilik te§
kil eden §ark memleketleri mandas1, 
Milletlcr Cemiyeti pakbm ihtiva eden 
Versay muahedenamesinden dogmu§ • 
tur. Bu paktm 22 nci maddesi Osmanh 
imparatorlugundan aynlan bir k1s1m 
topraklarm miistakbel rejimini olduk
c;a lastikli bir §ekilde tesbit etmekte -
dir. [1] 

Milletler Cemiyeti, bu maddenin ru
huna uygun olmak §artile mevzuu -
bahs memleketlerin ihtiyaclarma ve 
hususi §eraitine gore hirer nizamname 
haz1rlamak vazifesile mi.ikellef bulunu
yordu. Ralbuki bizzat Versay muahe
denamesmin hazrrlanmasmda da ol -
dugu gibi, manda altmdaki memleket
lere aid nizamnamenin ihzarmda da 
Cemiyeti Akvam meseleleri pamukip
ligile baglamak siyasetini takib etmi§
ti. Manda altma giren rnemleketlerin 
hususi §artlanm ve oralarda ' ya§Iyan 
insanlarm ihtiyaclar1m tetkik ederek 
ona gore bir nizamname haz1rhyacak 
ycrde, Cemiyeti akvam konseyi i§in ko
lay tarafm1 tercih ederek §ark hakkm
da itiHH devletleri arasmda evvelce 
akdedilmiey anla§malan tasdik ve teyid 
etmekle iktifa etti. Versay muahedesi
nin Almanyaya dikte edildigi gibi, 
mandalar rejimi de mevzuubahs mem
leket1er hallkmm arzularma rniiracaat 
edilmeden dikte edildi, garbde oldugu 
gibi, ~arkta da emrivaki siyaseti tatbik 
edildi. 

Milletler Cemiyeti Konseyi §arktaki 
manda rejimlerini tatbik ic;in Lozan 
rnuahedenamesinin tatbikm1 dahi bek
lemek liizumunu hissetmiyerek salahi
yeti haricinde bir i§ te gormii§ oluyor
du, c;iinkii Ti.irkiye ile akdedilen sulh 
muahedesi mevkii mer'iyete girmeyin
ce Suriye ve Filistin iizerindekic Os
manli hakimiyeti~ hukukan nihayet 
bulmu§ addedilemezdi. 

Ayni hukuki esastan dogan Suriye 
ve Filistin mandalan arasmda ise mii.
him farklar vard1r. 

Filhakika Suriye mandas1 nizamna -
mesinin birinci maddesine gore cman
da rejiminin tatbikmdan itibaren iic; 
sene zarfmda~ Fransa Suriye ve Liib -
nan ic;in bir kanunu esasi haz~lamak 
mecburiyetindedir. Mahalli makamatla 
bilittifak tanzim edilecek olan bu ka -
nunu esasinin ihzarmda mezkfu top
raklarda ya§Iyan biiti.in millctlerin hu
kuk, menafi ve arzulan nazan itibara 
ahnacag1 aynca ve ehemmiyetle kayde
dilmi~tir [2]. Bundan ba§ka mezkur 
maddeye gore cmandater vaziyetin 
musaade ettigi yerlerde mahalli rnuh -
tariyetlere muzaheret edecektir.~ [3] 

Milletler Cemiyeti Konseyi tarafm -
dan tanzim edilen bu nizarnnamenin 
sarahati kar§Ismda Fransanm hala Mil
letler Cemiyeti nam ve hesabma ha -
reket ettigini kabul etmek irnkam go
riilememektedir. Boyle bir iddiada bu
lunabilmek ic;in Fransanm, Suriyeye 
istiklal vadeden anla§ma rniizakerele • 
rini yaparkcn, Suriye rnandasmm bi -
rinci maddesi mucibince ve Milletler 
Cemiyeti tarafmdan kend'isine tahmil 
edilen vazifcyi ifa ederek mezkur top
raklarda ya~1yan biitiin milletlerin 
hukuk menafi ve arzulanm nazan iti
bara aimasl laz1md1. Bunu yapmad1gma 
ve §imdiye kadar da Tiirk ekseriyetinin 
sesini bogmak ic;in her c;areye ba§VU • 
rulduguna gore Fransa, mandater Sl -
fatile; Milletler Cemiyeti Konseyine 
kar§t da taahhi.idlerini ihlal etmi~ vazi
yette bulunmaktad1r. 

Suriyeye istiklaliyet verilecegi za -
man cmahalli muhtariyetlere muzahe • 
reh etmegi resmen taahhiid ettigi hal
de Ratay Ti.irklerini i§kence ve tazyik 
rejimine Hibi tutan Fransanm Millet • 
ler Cemiyeti prensipleri namma 50z 
siiylemek hakkm1 on alh senedenberi 
kaybettigini bizzat hadiseler ispat et -
rnektedir. Kald1 ki, 1921 tarihli Anka
ra muahedesile de Fransa ayni taah -
hiidleri daha sarih bir §ekilde deruhde 
ctmi§ bulunmaktad1r. 

Bu vaziyet kar§ISmda, hukuki bakim
dan M. Vienot ic;in kurtulu§ c;aresi 
yoktur. <;unkii Milletler Cemiyeti na
mma soz soylerse, kar§tsma mandalar 
rejimi nizamnamesinin sarih maddele
ri; Fransa namma agzm1 ac;arsa 1921 
anla§masmm taahhiidleri <;Ikacaktll". 

Gelelim Suriyenin miilki tamamhg1 
hakkmdaki iddialara. Frans1z Hariciye
sinin gene Miiste~an Sancaga istiklali
yet vermekle Fransanm manda rejimi
ni ihlal etmi§ olacagm1 ileri siirmii§tiir. 

Vaktile, iskenderun limammn Fransaya 
lii.zumsuzlugunu isbat etmi§ olan . 

mii.tevejja M. Briand 
M. Vienot biraz tarihi kan§hrmak 

ki.ilfetine katlamrsa Suriyenin miilki 
tamamiyeti zamini Sifatile SOZ soyle • 
mek cesaretini gosteremezdi. Zira Su
riye mandasile bu memleketin miilki 
tamamiyetini korumak vazifesini der • 
uhde ettigini iddia eden Fransa Millet
ler Cemiyetine sormaga liizum gorme
den Suriyenin cenubundaki topraklan 
Filistine terketmi§ bulunmaktad1r. 

Filhakika Fransa ile ingiltere arasm
da akdedilen 23 kanunuevvel 1920 ta -
rihli San Rcmo anla§mas1 Fransa Su -
riyenin cenubundaki Safed, El Mutal -
lah, Banias, El Kuneytra mevkilerile 
Tabariye goli.inii Filistine terketmi~tir. 

iskenderun ve Antakya havalisinden 
c;ok daha geni§ ve ahalisi kamilen Su
riyeli olan bu mmtakamn Filistine ve
rili§i acaba Suriyenin miilki tamamiye
tini garanti etmck iddia ve vecibeleri
le ne derece kabili teliftir? 

Bir kiSim Suriye topraklanm FHisti
ne bah§etmekte tereddi.id etmiyen 
Fransa; Sancagm da i§tirakile bir kon
federasyon te~kili hususundaki Ti.irk 
teklifini opup te ba~ma koymah idi. 
Ratay meselesi mi.inasebetile miilki ta
mamiyet davas1 'giiden Suriyeli hom§U· 
lanm1z ise heqeyden evvel Suriyeden 
kopar1hp Filistine hediye edilen top -
raklarm hesabm1 isteseler daha iyi e -
dcrlerdL 

San Remo anla§masile iskenderun li
mamm ingiltereye kiraya vermegi der
uhde eden Fransa iskenderun lima -
nmdan istifade etmek hususundaki 
Makul Turk teklifini nas1l reddedebi -
lecektir. 

Kald1 ki, iskenderun limanmm aske
d bak1mdan Fransa ic;in haizi ehemmi
yet olmad1gm1 bugiin General Weigand 
tarafmdan oldugu gibi vaktile de mii
teveffa Frans1z Rariciye NaZin M. 
Briand tarafmdan dahi itiraf edilmi~ • 
tir. 

M . Briand, 12 temmuz 1921 de Fran
SIZ Ayan meclisinde Tiirkiye - Suriye 
hududu hakkmda beyanatta bulunur -
ken aynen §Unlan soylemi§ti: 

c- iskenderun korfezi bilhassa Ilk -
baharda eserek munakalah ink1taa ug
ratan §iddetli §imal riizgarlan mi.istes
na olmak iizere denizi sakin olan mii -
kemmel bir lirnand1r. Diger taraftan 
f1rhnah havalarda torpito, muhrib, 
garnbot, tahtelbahir ve deniz tayyare -
leri gibi kiic;i.ik harb sefineleri ic;in ka
bili istifade degildir. Buna mukabil 
Ayas koyu daima sakin denizile bu ka
bil harb gemileri ic;in miikemmel bir 
melcedir. Korfezin §imali garbisinde 
bulunan bu limana biiyi.ik barb gemi -
leri dahi yana§abilir. Biiyiik Rarbde 
bu koy Si.ivey§ kanab ag1zlarmda fa -
aliyette bulunan di.i§man tahtelbahir -
lerinin ilticagahmi te§kil ediyordu. Di
ger taraftan Ayasta yerle§tirilecek u -
zun menzilli toplar 30 kilometroluk bir 
mesafede bulunan iskenderun limamm 
ate§ altma alabilir. Bu §erait altmda 
iskenderunda bir iisslibahri tesisi bi -
zim ic;in tehlikeli olacakhr.• 

General Weigand'm vc ornriinii siya
sette "iiruten M. Briand gibi emektar 
bir diplomatm itiraflarmdan sonra, is
kenderun hakkmdaki Ti.irk talebini 
reddetmek M. Vienot ic;in herhalde c;ok 
giic; olacakhr. 

Rukukunu muhafazaya memur oldu
gu Suriyenin menfaatlerini payimal 
ederek Suriye topraklanm Filistine 
terkeden Fransamn 1921 de akdettigi 
Ankara itilafnamesile deruhde ettigi 
taahhiidlerini yerine gctirmesinden da
ha tabii bir§ey olamaz. 

Fransamn menfaatlerini takdir eden 
tecriibcli Frans1z ricali bu hakikati da
ha on alt1 sene evvel takdir etmi§lerdi. 
M. Vienot'nun da ergec; bu hakikati an
hyacagma §iiphemiz olmad1g1 ic;in, bu 
hususta kendisine yard1m etmek iizere 
Lozan muahedcnamesinin Frans1z mec
lisinde mi.izakeresi esnasmda Rariciye 
enciimeni raportorii M. Albert Milha -
ut'nun sozlerini hatlrlatmak isteriz. 

M. Albert Milhaut Lozan muahede -
sinin tasdikm1 taleb ederken kendisin-
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HEM NAliNA 
MIHINA 

Almanyan1n hakkt 
varm1s! 

' 

H a!Irda olsa gerektir ki Alman· 
ya, hi<; kimseye dam§madan, 
hi(( miizakereye giri~meden 

Versailles muahedenamesinin askeri ah • 
kamm1 y1rhp atmi§tJ.. Alman hiikumeti. 
o zaman, evvela, mecburi askerlik hizme· 
tini Jcabul etti, bir miiddet sonra da 
Rhin'in gayriaskeri mmtakasma ordula
nm soktu. 0 zaman, F ransada k1yamet 
kopmu~tu; tabii sadece ag1z kalabahgm
dan ibaret bir ktyamet. .. Frans1z gaze· 
teleri ~yle bir tez tutturmu§lardi: hin 
en fena tarafJ, Almanyamn muahedeleri 
tammamasidtr. Boyle ha~in ve tek ta -
rafh hareketlerle beynelmilel rnuahedeler 
bozulamaz. Almanlar, bizimle mi.izake
reye giri~selerdi, gene haklanm kabul et• 
tirebilirlerdi; falan filan ... 

T abii, Almanya, bu hikayelere kulak 
bile asmad1. M. Hitler ve arkad<4lan 
pekala anlami~lardi ki F ranSIZ!arla mii • 
zakereye giri~irlerse Versailles muahede
namesinin hiikiimlerinin bozuldugunu ve 
Almanyamn haklannm tamnd1g1n1 gor • 
rnek kendilerine degil, belki ancak to • 
runlanna nasib olacakhr. Onun i~in, ne
ticesiz gevezelige giden yo]u degil, dos
dogru muvaffakiyete giden filiyat yolu
nu tuttular. Alman ordusunu, donanma
sml, ha vacihgmi F rans1zlardan rniisaade 
alarak degil, kendi kendilerine istedikleri 
kadar biiylittiiler, kuvvetlendirdiler. Fran
sanm, tenkidleri, rnuahezeleri, hiicumla
n, rnugalatalan devam edip dururken 
Alman alaylan, • F ransiZlann pek sinir
lendikleri - kal<_;adan f1rbyan sert adJm
larla Rhin gayriaskeri mmtakas1mn top
raklanm inlettiler ... 

F ransiZlar, Alman! ann F rans1z tabiri· 
le «maniere forte et brutale» yani cebren 
ve hu§unetle muahedeleri y1rtmalanm 
protesto ederlerken yukanda i~aret 
ettigim gibi, propaganda kuvvetile bii .. 
tiin diinyaya ~u kanaati vermege <;ah .. 
§Iyorlardi: Almanlar, mlizakere ve an .. 
la~ma yolunu tutsalardi istediklerini gii
zellikle de temin ederlerdi.. 0 zaman, 
bu propaganda hayli tutmu~, bizde bile 
bu Frans1z agzma kananlar olmu§tu. 

Fa kat, ~imdi Hatay meselesinin aldJ· 
gi §ekil gosteriyor ki i§in i<.;yiizii oyle de
gilmi§ I Bakm1z, mesele ((Ikah dort ay 
oldugu halde, mi.izakere, miinaka§a, no· 
ta, muhtua, Paris, Cenevre, Durieux, 
Delbos, Vienot, Ponsot, Blum ve saire 
laflan ve giiriiltiileri arasmda, i§ hala bir 
arpa boyu bile ilerlemedi. Y erinde say1p 
duruyor! 

Almanyanm hakki varmt~! 

~ 

izmitte otomatik f1r1n 
hakktnda itirazlar 

izmit (Hususi) - Belediyenin §ehrin 
ekmek i§ini uzerine abp Rusyadan oto
matik fmn getirtmege te~ebbiis etmesi 
ve bu i§ ic;in Sirnanof nammda bir mii
tehassls getirmesi bir taktm miinaka~a~ 
lara yol ac;mi§tir. 

Belediyenin bu i§ine muanz olanlar 
§ehrin bir halitadan ekmek yemege ta~ 
mami.ilii olmadtktan ba§ka kurulacak 
tesisat yiiziinden fiatm §imdikine naza
ran birkac; kuru§ f1rhyacagm1 iddia et
mekte, bin;ok kimsenin i§siz kalacagt 
soylenmekte ve bu mahzurlarm goriil
mesi iizerine tesisatm bir tarafa birakl
hp eski vaziyete doniilecegini ve binne
tice bir siiri.i fiizuli masraflar da bulu -
nulmu§ olacagm1 ileri siirmektedirler 

Belediye mehafilinde ise ba§lamlan 
bu i§in muvaffakiyetle yiiruyecegi id • 
dia edilmektedir. 

Ras Desta ka~b 
Londra 22 (Hususi) - Ramadan bil

dirildigine gore, Ras Desta, Kenya hu~ 
duduna dogru kac;maktad1r. Mare~al 
Grazyani'nin kuvvetleri tayyarelerin 
de i§tirakile hezimete ugnyan Hab~ 
kuvvetlerini takib etmektedirler. 

- -

den sonra gelecek siyasct adamlarma 
§U dersi vermi§ti: 

c- Bu muahedenin tasdikm1 istiyo -
ruz, zira bu muahede §arkl anlamak 
hususundaki yeni zihniyetle, §ark1 ta -
mmak hususundaki eski zihniyetimize 
nihayet vermektedir.:t 

S. $amlr 
Lll M11dde 22 - cEski Osmanh impara

torlugu cam!asma mensub baz1 cemaatler 
(Communautes) o kadar inki~af etmi~er
dir ki, kendilerini yalmz ba§larma !dare e
decek vaziyete gelinciye kadar idari i§leri
nin bir mandaterin nasihat ve yard1mile 
!dare edilmek §artile bunlarm mtistakil 
millet halinde mevcudiyetlerini muvakka
ten tammak kabildir., 

[2] Mandat Syrien : Article premier. -
... Ce Statut Organique sera prepare d'ac
cord avec Jes autorites indigenes et tien
dra compte des droits, interets et voeux 
de toutes les populations habitant lesdits 
territoires. 

[3l Birinci maddenin son fikrasi: 
«- Le mandataire favorisera les autono-
mies locales dans toute Ia mesure oil lc• 
circonstances a•y pretront. S. ~ -
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Batan giine§, sularda kiZil golgeler b1-J ni gotiiriin. • 

rakuken, siyah duba, kanalda agtr ag1r Kii<;iik kJZ, neredeyse aglayacak bir 
ilerliyordu. <;ocuk gibi dudaklanm biikiiyordu; goz -

Dubanm arka tarafmda, iriyan bir di.i- lerinde bu t.;ocuk halile okiilemiyecek ma
menci vard1. Gene, uzun boylu, geni~ o- nah bir parlakhk vard1. Soziinii bitirdik
muzlu bir adamd1. Dudaklanmn arasm- ten sonra, birdenbire ktpkinn!Zl oldu. 
da bir giil tutuyor; yakas1 ac;1k duran Diimenci, onun ne demek istedigini 
mavi gomlekli, iri boynunu meydanda anlar gibi olmu§tu. 
b1rakJyordu. - (:ok kii<;iiksiin, diye alay etti. Se-

Duba, sa<;l sakah karmakan§Jk ,kanal ni ne yapay1m ben? Daha son~a... Bir 
bekcisinin idare ettigi kanal kaptsmdan daha geli§e seni ahr gotiiriiriim. 
g~erken, hy1da, bodur agaclann arasm- - Sahi mi? Sahi mi? Peki, ben bek-
da kaybolmu§ gibi belli belirsiz goriinen lerim. Bir daha geli§inizi beklerim. 
kuliibeden, ince bir golge siiziildii. Dii- Erkek, duba uzakla§trken, onun, koy-
menci, alaycr bir sesle: nun dan bir ~y <;1kanp kendisine gaster-

- Alqamlar hayrolsun, kiic;iik! diye digini gordii. Fakat, bunun ne oldugu -
ses!endi. nu anh ad1. KJZa bir giil fulatt1~m 

lnce bir ses. ciddi bir eda ile cevab unutmu§tu bile. 
verdi: Dubamn bun dan sonraki seferinde, 

- Ak§31lllar hayrolsun! diimenci, kii~iik k1za, onu ahp gotiirece-
Bu golge ve bu sesin sahibi olan c;elim- gi vadini tekrar etti. Ktz, onun i~in i~le

siz, kiic;iik hir k1z, ~imdi bytya yakla~mi§, digi bir atkiYJ ve seyyar bir fotograf~1ya 
daha iyi gormek i~in, da~ruk kakiillerini gizlice c;ektirdigi bir fotografmi hediye 
gozlerinin oniinden ik.i elile yukan kalch- etti. 
rarak, diimenciye bahyordu. 0, diimenin Bundan sonra, duba, kanaldan i.ic; de
ba§mda, aynj alayct tamla devam edi- fa daha gec;ti. Kii~.;iik kJZ, dubamn ~Sec;e
yordu: cegi tarihlerde, kanahn k1y1smda oturup 

- Sen yeni kana! bekc;isinin DZ1 nu- giinlerce bekliyor, diimencinin, kendisini 
sm? ahp gotiirebilecegi kadar bi.iyiidiigiinii 

- Evet. ona gostermek istiyordu. 
- Kac; y~ndasm/ Bir haziran sabalu, kanalm agzmda; 
- On ~ buc;uk ya~dayun. birdenbire dubay1 gordi.i. F akat diimen-
Sustular. KJZ, birdenbire. daha hafi£ ci her z.amank.i yerinde degildi. Orada ih-

bir sesle rordu: tiyar bir tayfa duruyordu. KJZ, birden -
- Tehar buradan g~ecek misiniz? bire burkulan yiireginin ael!ile, ihtiyara 
- E vet, hen her zama!! buradan g~e- seslendi : 

nm. - 0 nerede? 
0 esnada, dt4>anm ambanndan b31 - - Simdi gelir. 

ka bir adam giiverteye ~Iktl ve diimen - 0 mada, diimenei, dubamn amba -
aye: nndan dJ§aTI c;rkn ve k.1n gordii. Kiic;iik, 

- Gene mi k1zlara la£ ahyorsun/ ilk defa olarak onun goziine giizel ve 
Hem bu daha c;oc.uk oglum. bmtk §Unun yeti~kin bir ktz olarak goriiniiyordu. K\z, 
yah.s1m. onu goriince bzarcL ve sevincli bir sesle 

- Sen ka~a. o benim niJanhm. sordu: 
Gulii~tiiler. Duba tekrar yoluna de - _ Bu sefer beni gotiiriiyorsunuz de -

vam etti. Diimenci, loza ~ gil mi "? 
- Allaha Jsmarlachk. k.ii.;iik! Fakat, daha eevab almaga vakit kal-
Diye seslendikten sonra, di~lerinin ara- madan, dubamn giivertesinde bir kadrn 

smda tuttugu giilii ona fnlatb ve, vazi- belirdi. Bu, san sa<;h. §i§manca, uzun 
yetini hi~ bozmadan, srrh diimenin yege- boylu bir kadmdt. ilerledi, k1y1daki ktza 
sinde, bir sigara yakb. miistehzi gozlerle bakttktan sonra, dii • 
Kii~k k1z, kiilii. havada iken kap ~ mencinin y_amna geldi ve onun boynuna 

mt§h. Tiitiin koluuile kan~k bu solmu§ aanldt. 
~i~egi burnuna gotiirdii, derin derin kolc- Kii~;iik hz, sapsan kesilmi~. bu man
lach ve kararan rulann ortasmda siline si- zaraya, hit;.hir ~y anlamadan baklyordu. 
line uzakla an diimencinin hayaline dal- Duha, kanaldan ahesle ahesle ge~ti. u -
dL zakla~tJ, kayboldu. 

Duba. bu seyahatinden avdet eHigi Aradan bir sene ge~mi§tl ve bu mtid-
zaman b1 gelmi1ti. Karh bir sabahn. Dii- det zarfmda, diimenci. kana! civannda 
menci, gene di.imeninin b~mda k:ana] su- goriinmemil}ti. Gene steak bir yaz giinii, 
!anna girince, kii~iik kizl, gene orada, su- duba. kanala girdi. Diimenci, bu sefer 
yun k1y1smda gordii. Yutik. bir Jiyah yalmzd1• Bir sene evvelki kadmdan aynl
pelerine sannrru§, sac;lan, durmadan do- ml~h, aynld1ktan sonra da, kanal bek -
kiilen kar tanelerile siislii, orada bekliyor- t;isinin hzz tekrar aklma gelmi1ti. Simdi 
du. Dubanm geldigini goriince, suyun o, herhalde giizel bir lozd1. Bir sene ~v ~ 
kenanna kadar yakl~b. Diimenci, ba ~ velki halini goziini.in oniine getirdik<;e. 
§mdaki tiiyli.i kalpagt, s1rhndaki gocugu 0 chz, ufaktefek klZin, bugiin giizel bir 
ile, onun goziioe, §imdi daha giizel go ~ gene kadm denebilecek kadar serpilmi~ 
riinmii~tii. 

x olmast laznn geldigini dii§iiniiyordu. 
Di.imenci, uzaktan hayknd1: 

Duba hnala girmeden evvel diimenci 
- Sabahlar hayrolsun, kuriik. Beni 

unutmadm ya? ., tua~ oldu, giyindi, temiz gomlegini mtma 

K gec;irdi, temiz yakasmt takt1 ve diimenin 
1z, onunla ilk gorii§tiigii giinkii cid -

(ljyetle: ba~ma ge~ti. 
- Sabahlar hayrolsun l Duba, her zamanki gibi kana! kaptst 
Dedi, sonra, babasuun bulundugu online geldi. Kanal bekc;isi oradayd1. 

tara fa bakb ve, diimenciye donerek. bir- Fa kat gene klZ meydanda yoktu. 
denbire: Diimenci buna bir mana veremedi, 

- Beni ahp gotiinnez misiniz} de • ba§ tara fa ko~arak ihtiyara seslendi: 
di. -Hey, bana bald K1zm nerede? 0-

0teki, biitiin di,!erini meydana ~.; 1ka • na bir haber getirdim. 
ran geni~ bir tebessiimle giildii. ihtiyar, ba~m1 kaldtrch; kipklrmiZI bur-

- Seni ahp gotiireyim mi dedin? nu iistiinde biisbiitiin cans1z goriinen so -
- Evet. B_urada srkt!Jyorum. Soguk niik gozlerini hayretle a~arak diimenciye 

hir yandan, pislik bir yandan, yalmzhk bakh ve dedi ki: 
bir yandan, cammdan bJithm. Beni de - Ay, onu kac;uan, sen degil miy -
yammza aim. Ceminizi temizlerim, <;or· din? 
bamzt pitiririm. Babam sece giindiiz 
i<;iyor, dayaldan canunt c;1kanyor ..• Be-

C'eviren: 
HAMDIVAROGC.U 

Bursada • yen1 bir Yurdu 

Bursa (Hususi) - Burada yeni bir diki§ ve bit;ki yurdu daha acr1ld1. <;evikel 
Bic;ki Yurdu adm1 ta§Iyan bu mliessese de Maarif Veka.Ietinin mtisaadesile ve 
Anadet Yalti tarafmdan a~tlml§br. Yurda birt;ok gene ktzlar da devam et
mektedirler. 

CUMHURIYET 

ihtiyat zabitleri 
davet ediliyorlar 

313 ten 326 dogumlulara 
kadar top~u ve muhabe· 
reciler talim gorecekler 

1 - Eminonii Askerlik Subesinde ka
yidli bulunan 313 ( dahil) 326 ( dahil) 
yedek to~u ve muhabere yarsiibaylan 
31 ikincikanun 93 7 de ht' ada bul unmak 
iizere talim it;in celbedileceklerdir. T op• 
t;u ve muhabere smtfma mensub ayni do
gumlu yarsiibaylardan §Ube mmtakasm
da olup ta kayidlerini yaptlrmiyanlann 
hemen §ubeye miiracaatleri. 

2 - Bu s1mflara mensub olan birinci 
maddedeki dogumlu yarsiibaylardan 
giimriik muhafaza te§kilatmda iiniforma• 
h olarak ~ah§anlarla ecnebl illerdeki ha
riciye memurlarile ticaret ve tahsilde bu· 
lunanlar ve stajlan iizerinden iki sene 
ge~.;memi§ olanlar bu davete gelrniyecck
lerdir. -------Edirnede Tiirkku§U 

Edirne (Hususi) - Hava Kurumu u
mumi merkezi, Edirnede toplanan 
Trakya hava kongresinin bir TfukkU§U 
§Ubesinin a~1lmas1 hakkmdaki karanm 
tasvib ettigini bildirm§itir. 

Tasvibin Edirne Hava Kurumu §Ube
sine bildirilmesi iizerine hemen bir top
lantl yap1lm1§ ve Tfukku§U §Ubesinin 
kurulmas1 i~in icab eden tedbir ve ka
rarlar almarak harekete g~ilmi§tir. 

Martm 20 sinde merasimle ac;llip he
men derslere ba§hyaeak olan Tiirkku§U 
buradaki genclik arasmda biiylik ala -
ka uyanchrml§tiT. Daha ~imdiden dort 
gene k1zla iic; delikanh Tfukku§una aza 

Alpullu ilk mektebi be' s1n1ftan ii~ stn1fa indirildi 

Alpullu (Hususi) - Burada ~eker 
~irketi tarafmdan yaptlan be~ s1mfl! bir 
ilkmekteb binas1 vard1r. Mektcbin iki 
muallim tahsisati §irket tarafmdan ve
riliyor ve fabrika amelesinin r;ocukla -
rmdan ba§ka civardaki dort koyiin yav
rulan da buraya devam ediyorlardi. 

Yeni te§ekklil eden Tlirkiye ~eker 

HAL K 
OPERETt 

Zozo Dalmasm 
i,tirakile 

Pazartesi Kadt

koy Siireyyada 

BEYOGLU 

~~~EGt 

r Bu ak~am lURAN Tiyatrosunda • 
NA$iD ve ARKADA$LARI 

S. ATiLLA 
Revii varyete heyeti 

Kose Kihya 
K.omedi 3 perde 

- Dans, Varyete, Solo, Dliet -

Fabrikalan Anonim ~irketi, tasarruf 
maksadile muallimlerden birinin tahsi
sahm kesti. Bunun iizerine Maarif ida
resi de dordiincli ve be§inci smiflar1 ka
patarak mektebin idaresini tamamile ii
zerine ald1. Netieede yavrular be§ yeri
ne iit; Yillik bir tahsille iktifaye mecbur 
oldular. 

T ! HA3METLi VALS 
A :. HENRY GARAT 

N :. SAMSON 
HARRY BAUR 

Calibi dikkat sesli tenor 

JOSEPH SCHMIDT 
tekrar ~ehrimize geliyor 

1 Acii A$~ I Kav Francis • Rikardo Kortez 
~ ( Frans1zca) 

olmak uzere muraeaat etmi§lerdir. Gu··nu··n ha ... disesi -···-Bir Mara§ kahramam oldii 22 d 
Osmaniye t9 - Milli Miicadelenin Bu ak~am saat e 

kuvvetli yardlD'lcilanndan merd bir viicu-

dii kaybe!mi~ bulunuyoruz. M A K s I. M' .In 
920 y1lmda Tiirkiin varhgm1 go&ter -

mek iizere Mar~ havalisine gelen :Klhc 

Alinin yanma giderek milli harekata il- Biiyiik a~'Jhfi: galastnda 
tirak etmi~. yoklulc i~inde silah ve cepane ~ ~ 

biiyiik fedakarhklar gostermi~ olan «Klr-

23 lkincikanun 1937 

RADYO 
( Bu ak$amki program ) 

iSTANBUL: 
12,30 pld.kla Tiirk musikisi - 12,50 hava .. 

dis - 13,05 plakla hafif miizik ~ 13,25 muh .. 
telit plak nel)riyatl - 18,30 plakla dans mu'" 
sikisi - 19,00 t;;ehir Tiyatrosu komedi k1smt 
taratmdan bir temsil - 20,00 Tiirk mu.si!d 
heyeti - 20.30 Bay bmer R1za tarafmdan 
arabca. havadis - 20,45 Miinir Nureddin ve 
arkad~lan tarafmdan Tiirk mwikisi ve 
halk liark1lan - 21,15 saat ayan, orkestra.-
22,00 Aj ans ve Borsa haberleri ve ert.esi 
giiniin programl - 22,30 pH'I.kla sololar-23.00 
son. 

ViYANA: 
18,10 gramofonla konser ~ 19,15 Adaka .. 

leyl ziyaret (gramofonla) - 19,40 balk §ar .. 
kllart - 20,05 hava, spor, haberler ve sa• 
ire ~ 20,20 musikili plye.s - 22,50 fillmlero 
dair - 23,10 kon~ma, haberler, hava .. 
23,25 !jark1lar - 24,05 Viyana musikisi .. 
24.35 so~ haberler. 

BERLIN: 
17,05 eglenceli yaym - 19,05 spor konu~· 

ma.s1 - 19,20 eski k1~ hayat1 - 20,05 hikaye-' 
20,20 musiki - 20,50 giiniin akislert ve ha -
berler - 21,15 §arkllar ve danslar - 23,05 
spor, haberler ve satre - 23,05 k1~ sporlarl 
haftas1 - 23,40 dans havalan - 1.015 dans 
musikisinin devanu. 

BUDAPE§TE: 
18,05 mektub kutusu ~ 18,35 konser-19.20 

konferans - 20,55 iki kJSa piyes - 21,55 ha
berler - 22,15 gramofon - 23,10 dans pliik
lan - 23,50 opera orkestrasmm konseri. 

BUKRE§: 
18,05 konferans - 18,20 askeri konser, ba~ 

va, havadis ve saire - 19,15 etlenceli konser, 
konlerans - 20,30 ~an konseri - 20.55 sual~ 
Jere cevablar - 21,20 cazband tak1m1 - 22,35 
spor, hava, haberler ve salre - 22,50 kon • 
ser - 23,50 almanca ve franstzca haberler-
24 son haberler. 

LONDRA: , 
21,05 spor, hava, haberler ve salre - 21,35 

piyano musikisi - 22.05 milnak~a • 22.55 
Harpa konseri - 23,35 Hofmann'm hlkaye
Ierl operasmm ikinci perdesi - 24.05 spor. 
konul)ma, haberler ve .saire - 24,30 dans 
havalart, istirahat esnasmda haberler, ha~ 
va ve saire. 

PARiS [P.T.T.J: 
18,05 konu§ma, gramofon - 18,35 konser-

20,35 havadis - 21,35 hava, kon~ma-22.35 
operet yaytm _ 24.35 haberler, hava - 24,50 
dans m u.sikisi. 

ROMA: 

19.15 zirai kon~a ~ 19,50 fa~lzm ha • 
berleri - 20,10 Esperanto dillnde turizm ha
berleri - 20.25 yaba.ncl dillerde haberler .. 
haberleri - 21,45 kar1~1k muslkl ~ 22,05 
21,10 haberler, hava ve saire - 21,35 turlzm 
Trubadaur opera.s1, istirahat esna.smda ha~ 
berler ve konu§ma. 

tedarik ederek etrafma topladJgl 40 - 50 T • K 
ki§i ile Osmaniye bi::ilgesinde ¥arpi§MI§ ve A T I 
mlZl Miifreze>> nin .kumandam Hayta OLOM 
Huseyin diin olmii§ti.ir. • "I lk 1 k Giizide geneler1·m1·zden Frankfurt 

1 0 25 ki•ilik yepyeni zeng10 varyete program1 e a ~~ anaca 
Bu fedakar, merd efemiz.in 0 umii s- T fahri konsolosurnuz Niyazi Rapalla Ti~ 

maniyede bUyi.ik. bir tesir uyand1rm11br. caret ve Zahire Borsasmdan Selarni Ra-
Diin hiitiin Osmaniye ~aqtlan matem K k t palin valideleri uzun zamandanberi 

olarak kapanml§ ve efeye, buyiik bir ce- onsumasyon UTU§ ur. muptela oidugu hastaliktan kurtula .. 
naze toreni yap1lmJ~hr. m1yarak Beyoglu Alman hastanesinde 

Klz koi~J'i =unlarmm Diihuliye serbesttir. vefat etmi§tir. Cenazesi dun kaldmla
rak Eyiibsultandaki aile rnakberesine 

toplanhsl ~=============================:: defnedilmi§tir. Merhume ~ok degerli ve Arnavudkoy Amerikan lnz koleji r l hay1rseverdi. Kederdidc ailesine sab1r 

mezunlan eemiyeti bugiin saat 5 te, FER A H SI·nem' ada ve merhurneye rahmet dileriz. 
Dagcthk kuli.ibi.inde bir toplanti tertib 
etmi§tir. Toplantlda Bogazic;i lisesi mi.i- T e§ekkiir 
diirii HlfZ1 Tevfik, Turk edebiyab hak - •t• b Sevgili annemin vefah dolay1sile ~i~ 
kmda bir konferans vereeek, piyanist Bugiinden I I aren fahen veya tahriren taziyette bulunan 

Mari Oskan da ispanya musikisinden Mevsimin iki biiyiik eseri biiyiik fedakarhklarla bir arada ve cenazesinde ispati vlicud etmek su-
parr;alar c;alaeak, toplanttya r;ayh dans- retile ac1lanm1za i§tirak lutfunu gos • 

la nihayet verilecektir. z • G F E L D teren zevatl kirama, uzun ve Istlrabl! 
-' •'- d • I {Ydd1zlar krab) hastahgmm irntidadmca onu kurtar .. 

lngilterenin Tiirkiye emz mak vc ac1lanm azaltmak it;in m~fi .. 
atatesi kane gayret ve i.htimamlarm1 esirgemi-

1ngiliz bahriye yiizba§llanndan H. A: Wilyam Powel • Myrna Loy yen k1ymetli doktorlanmlZla asistanla~ 
Packer'in, 1ngilterenin Ankara sefaretl rma minnettarhgimi ayr1 ayr1 bildir • 
babriye ata§eligine taymi Kralm tas - Gozler kama~bran liiks ve nefis bir mevzu mege bu kedcru antanmda imkan bu-
dikma iktiran etmi§tir. lOOO " I k E G. . .. 1 lamad1g1mdan mazur goriilmemi diler 

Yiizb:l§l Packer ayni zamanda Atina OUZe tl - 0 OUZel ~arkllar · OrUimeml~ reVU er ve kendilerine sonsuz §likranlar1m1 su~ 
ve Belgrad elcrilikleri deniz ata§eligi va- c • N A Y E T M A s A s I nanm. 
zifesini de goreeektir. Deniz ata§eligi - I Doy<:;e Oryentbank, Dresdner Bank 
nin merkezi Atina olaeaktrr. Tayin dun- §Ubesi umumi katibi Sadi Ataman 
den itibaren mer'iyete girmi~ bulunu - Bu hafta Beyoglunun en ragbet goren heyeeanh maceralar dram\ 
yor. 

Bugiin iPEK ve MELEK Sinemalarlnda 
Senenin en giizel filmi 

YIKIL N BEL DE 
( SAN FRANSiSKO ) 

Fransm:a sozlii Metro - Goldwvn • Mayer ~aheseri 
Ba~ rollerde : 

KLARK GABLE - JEANETTE MACDONALD 
· ve binlerce figiiran 

Bilaistisna bugiine kadar y ap1lan biiti.in fili mlerin en muzzamt ~ en giizeli 
ve en miithil}i. Bugiin seanslar saat 2 ~ 4.15 - 6.30 ve 9 da 

Yaln1z iPEK'te saat 12.30 da talebe seans1 vard.r. 
SPOSCULAR: Diinva havadisTeri arasmda me~ltur OWE.NS'in bir AT ile yan$masJ.. Han~isi kazantvor? 

Bu hafta S A K A R Y A sinemastnda 
Frederic March ve Olivia Havilland 

F:::~~caKALB MOCADELESEi (~~e::) 
filminde hakiki ve lay1k olduklan muvaHakiyeti kazamyorlar. Butiin diinyada tamnm1~ bir roman • 

En miiessir ve ihtirash bir a~lt hikayesi - ~a yam hayr et bir mevzu - Her ya~ta 
olanlann 2'0rebilecekleri bir Htim. 

Mevlidi ~erif 
General Saidin luz1 doktor Hulkiye 

Saidin ruhuna ithaf olunmak iizere 
Te§Vikiye eamii §erifinde 24 kanunu -
sani yarmki pazar glini.i ogleden sonra 
saat ikide Mevlidi N ebevi okunaeagm
dan arzu edenlerin te§rifleri rica olu
nur. 

FransJzca dersleri 
Pratik bir metodla frans1zea dersJeri 

vermekte olan bir muallim, ta§rada bu
lunanlar ic;in muhabere ile de tedris 
tatbik etmektedir. Gazetede (F.) riimu~ 
zuna yaz1lmahd1r. 

Bah~e Mimari .. 
Mevlfid Baysal 

Dordi.inci.i Vak1f Han dordiincli 
kat, 18 numara, telefon 22537 

Parklarm, antt meydan, ~o • 
cuk ve ko~k bah~elerinin en 
modern usullerle tarh ve tak -
simatJm ve araziye tatbikahm 
deruhte ve taahhiid eder. 

Miiessesat ve hususi bah~elerin 

daimi nezaretini kabul eder. 

Miizik sevenlerin ve gUzel hislilerin alkl,lad•g• miistesna filim 

K SiNEMASINDA a:.~~~~~=~i" 9 U CU SENFONi 

«;i!;ek, sebze tohumlart, fide ve 
fidanlar1; siis, mey\·a aga~ ve aga~
cJklari; salon ~i!;ekleri bah!;e alat 
ve edevah ve ehliyetli bah~ivanlar 

gonderir. Katalog elli kuru~tur. ................... 

F rans1zca- Willi Birge I- Lil Dagover- Maria V. Tasnady llaveten: Ekl~~ diin~a h~v~disleri.- B_ug~n 1 de tenzilath rna tine 
Berlin operas1n1n 250 ki~ilik fiiArmonik orkestrasile bu kadar buyiik b1r muz1k ve h1s f1lm1 yapllmama~tlr. 

CANLI. FIL M 
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t;- Antakya Ali Kami Akyiiziin 

t[=-==:=T=A=R==i=H==j===]l verdigi konferans 
'= » «Madam ki Sancak Tiirk-

Yazan : Hatayh Ahmed faik Tiirkmen 
Maltepe Askeri Lisesi Felaefe muahimi 

-31-

Sancakta 
I) Garb ti.irK~esinde, bilhassa Osman-, 

h Tiirkleri zamanmda bir dil ikiligi Bi -
linguisme'in mevcud olu§u, yani garb 
tiirkc;esinin cenub mmtakalanndan biri a
lan Hatay ilinde de balk ti.irk~esinin mi.i
nevverler ti.irk~esinden uzak bir mesafe 
ile ayn bulunu§u. 

2) Hataym arabca konu§ulan mem -
leketlere hudud bulunmas1 dolayisile, ay
ni vaziyette bulunan mmtaka dilleri gibi 
kendisine inzimam etmesi zaruri olan ya
banci tesirlere malik bulunU$U. 

hte kendi boliimii i~inde ayn ayn go· 
recegimiz bu iki munzam karakterin mev
cudiyetine ragmen Hataym halk dili, 
normal farklarla daima Anadolunun ~ark 
vilayetleri §ivesiDin umumi c;erc;evesi ic;in
de ka!mi~tir. Ayni zamanda ~arki Ana -
dolunun lrak Arablanna hudud alan 
mmtakalannm balk dili karakterlerini ta
§Imakta bulunmu~tur. 

Etnik ara~tirmalarda ~ivelerin de mii
him bir karakter ve ihticaca yarar bir 
kriteryum oldugu, otedenberi dil alimle
nnm gozi.inden kac;mami§hr. Mesela 
Nikoforo'nun dedigi gibi, siyasi hudud -
lar daima degi§ebilir fakat §iveler ve di -
yalektler saglam hududlanm asia degi§· 
tirmezl er. ( I ) 

i§te Hataym etnik vaziyetini miitalea 
ic;in Hatay halk dilini tetkik ederken de 
c;ok dikkate deger hadiselerle kar§Ila§I -
yoruz: 

Hatay halk dilinde gori.ilen bu ~ive 
hususiyetleri, hem gramerde, hem de vo
kabi.ilerde kendini gosterir. Fa kat sen -
takstte hic;bir hususiyet gaze c;arpmaz. 

Hatay halk dilinde goriilen gramer 
hususiyetleri: 

halk dili 
Gelyok, gelyonuz, gelyolar 
lstikbal sigas1: 
Gelicim, gelicin, gelici 
Gelicik, geliciniz. geliciler 

Emir sigas1: 
Gel, gelin, gelek 
Bu nevi tek heceli fiillerde vurgu, ilk 

hece iizerinde olur. 

Bu fiillerin menfi ve istifham §ekilleri 
de bu suretle garb tiirkc;esinin edebi di
linden farkh bir §ive hususiyetile tasrif 
olunur. 

Hatay halk dilinde basit fiillerin diger 
sigalan tamamen edebi dil §ivesile tasrif 
olunur. F akat arabca bir masdann inzi -
mamile te§ekkiil eden tiirkc;e mi.irekkeb 
fiillerin tasriflerinde bu §ive hususiyeti 
gori.ilmez. Mesela tasdik edyom yerine 
tasd1k ediyorum denir. Esasen bu mii -
rekkeb tasrif §ekilleri, her yerde oldugu 
gibi, Hatayda da hemen mi.inevverlere 
inhisar edip halk tarafmdan fazla kulla· 
mlmadJgl i~in §ive hususiyeti meselesi 
mevzuu bahsolamaz. Anadolunun baz1 
memleketlerinde, mesela gelmelisin yeri
ne gelesin gibi viicubi sigalardaki ~ive 
hususiyetlerine Hatayda rasgelinmez. 

Kei:a Hatay halk dilinde geliver gidi
ver gibi tacili sigalar kullamlmaz. 
!ltizami sigalarm ise yalmz birinci ~ah -
sm cemi §Ckli degi§ir. (Lim) yerine (k) 
kullamhr. 

Ti.irk gramerinin fiilden sonra gelen 
kaideleri, zarflar ve edatlarda da Hatay 
halk tiirkfesi hi<;bir ~ive hususiyeti arzet
mez. Nihayet son §ive hususiyetini ti.ire
me soz (derive) lerde goriiyoruz. 

Ti.irk dilinin zenginligini temin eden 
bu tiireme soz kaidelerinde de Hataym 
balk dili §U §ive hususiyetini gosterir. 

tiir. Orada da Tiirkiin ay 
ydd1zt parbvacaktJr» 
«1§» mecmuasmin Eminonii Halkevin

de tertib ettigi konferans serisinin iic;iinci.i
sii de, di.in ak§am biiyi.ik bir kalabalrk 
oni.inde Darii§~afaka miidiirU. Ali Kami 
Akyiiz tarafmdan verilmi§tir. 

«Milliyet>> mevzuu etrafmda verilen 
bu konferansta lise muallimleri ve yi.ik
sek tahsil gencligi haz1r bulunmu§tur. 

Konferan~J evvela, milliyet meselesini 
mevzu olarak intihab etmekteki maksad!
m izah ederken, mevzuun, aylardanberi 
iizerinde yiiri.imekte oldugumuz miihim 
bir mesele ile s1k1 miinasebeti olmasmdan 
ileri geldigini soylemi§ ve §U §ekilde 50-
ziine devam eylemi§tir: 

«- Hepimiz hiliyoruz ki, Hatayhlar 
her tazyika ragmen gozlerini Ankaraya 
~evirmi§ meded umuy.orlar ve biz hepi
miz her ihtimale gogiis gererek onlara e
limizi atmak i~in can atJyoruz. Bu nedir? 
Onlan bize baghyan hangi bagdu? Bu 
duyguyu doguran amiller nelerdir? !§te 
bu musahabemle ben o duygulan tetkik 
edecegim.» 

Ali Kami Akyi.iz milliyet ve millet 
mefhumlanm tetkik ve tahlil ettikten 
sonra tekrar Antakya ve Hatayhlara te
mas etmi~ ve demi§tir ki: 

«- Degil midir ki, onlar biiti.in taz
yiklere ragmen istiklallerini isterken 
«Ya§asm Atati.irk» diye haykmyorlar, 
degi) midir ki. dort bin senelik mazisi 
Tiirk hamurile yugurulan bu bizim par
c;amJz, tarihimiz ve tariliimizin zaferleri
ne, hezimetlerine, §ereflerine, elemlerine 
ve hazlarma ortak olmu§lardJr ve ayni 
ideali ta~1yor. $u halde Sancak Tiirkti.ir. 
Orada Tiirk sancagmdaki ayla yJldiz 
parhyacaktJr.» 

Bu son ciimleler genclik tarafmdan 
co§kun alki§Iarla kar§Jlanml§tlr. 

Sancakta • emn1yet kalmad1 
Fransan1n hududumuzda ve Suriyede devam eden 

hazirhklarJntn mahiyeti ~ok 'iiphelidir 
[Ba~taraf1 1 fnd saMJede] 

n itibara almmamJ~tlr. 
Tiirk mahalleleri ablukada 

Hama 22 (Hususi) - Reyhaniyede 
di.ikkanlanm a<;m1yan Tiirkler hirer hirer 
tevkif edilmi§tir. Turk mahallelerinin ab
lukast devam ediyor. 

Krrrkhanda tehlike artryor 
Adana 22 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Kmkhandaki Ti.irkler mes'ul 
§ahsiyetler tarafmdan tevkif edilmekte -
dir. Ugramlan tecaviiz ve emniyetsizlik 
bi.iti.in Ti.irkleri ni.ifusu kesif olan mmta
kalara ta§mmaga sevketmektedir. Herkes
te camm ve mahm korumak kaygusu 
vard1r. Soygunculuk vak' alan da ~ok 
artmJ§tlr. Mahalli hi.ikumet memurlan 
soygunculan tecziye yerine bilakis hima
ye ve te~vik etmektedir. 

fskenderunda bulunan Vataniler gay
ritiirk anasm Ti.irkler aleyhinde tahrikte 
devam ediyorlar. Arablar hergiin sokak 
ortalarmda si!ah atmakta, evlere ki.istah
~a tecaviiz etmektedirler. 

Paris sergisine iflirak etmiyoruz 
Ankara 2 2(Telefonla)- Paris bey

nelmilel sergisine i§tirak edilip edilmi -
yecegi hakkmda lbir tereddi.id mevcud 
oldugu soylenilmektedir. Bu hususta §im
diden kat'i bir hi.iki.im <;Ikarmak mi.imkiin 
degildir. Resmi mehafilin bugiinlerde va
ziyet hakkmda tenviratta bulunmasma 
intizar olunuyor. Esasen Manisa mab'u
su Refik !nee de Meclise bir sual takriri 
vererek hi.iklirnetimizin beynelmilel Pa
ris sergisine i§tirak edip etmiyecegini sor
mu§tur. 

Bu da yeni bir ciir'et! 
Beyrut (Hususi) - Beyrut Ameri

kan Oniversitesinin ve Amerikan biiyiik 
kollejinin Suriyeli ve Arab talebeleri is
kenderun Sancagmda Tiirklerin yaphk -
Ian muameleleri protesto etmek ic;in cu -
martesi sabaht grev yapml§lardir. 

T alebeler ogleden sonra, Tiirkiye kon
solatosuna gonderdikleri beyanname ile 

Tiirkiye hi.ikumetinin Suriyeye kar§t al
dtgt vaziyetin tasvibi umurniye mukarin 
olmad!gmJ bildirmi~lerdir. Y ap1lan mii -
zaheret esnasmda Tiirkiye konsolatosu 
civan bir polis mi.ifrezesi tarafmdan tah
tl muhafazaya almmJ§tlr. 

Hayla Belediye rei•i bir 
suikasdden kurtuldu 

Hayfa 22 (A.A.) - Bu sabah Be
lediye dairesinden ~1kan Belediye reisi 
$iikrii Beye birkac; el ate§ edilmi§tir. 

$iikrii Beye bir§ey olmamJ§tlr. 
Hayfa 22 (A.A.) - $iikrii Bey a

leyhindeki suikasdin gayrimemnun tet -
hi§~iler tarafmdan tertib edildigi zanne
dilmektedir. Hayfa Belediye reisinin son 
karga§ahklara i§tirak etmedigi malum -
dur. Heyecanh bir takibden sonra ka'O
maga muvaffak olan miitecavizin e§kali 
polis<;e zaptedilmi§tir. $iikri.i Bey bugiin 
hala Hayfada bulunan Yiiksek Komi -
serle beraber ogle yemegi yiyecektir. 

l•kenderunda zengin petrol 
madenleri bulundu 

Kudiis 22 (A.A.) - Alman ajanst 
bildiriyor: 

Beruttan bildiri!digine g(ire, lskende -
run Sancagmda lrak - ingiliz petrol §ir
ketile ortak alan Franstz §irketine bir 
petrol imtiyaz1 verilmi§tir. Y aptian tee -
riibeler neticesinde iskenderun Sancagm
da zengin petrol madenleri bulundugu sa
bit olmu§tur. 

Cenevreye giden Suriyeliler 
Cenevre 22 (A.A.) - Anadolu a • 

jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
Suriye millicilerinden miirekkeb kala -

bahk bir heyet buraya gelmi§tir. Heye -
tin Sancak meselesi hakkmda Milletler 
Cemiyeti Ba§kitabetine bir rnuhtua ve
recegi bi!diriliyor. Heyet azas1am bir 
bsm1 §apkalt ve sivil byafette, diger kJs· 
mJ da memleket k1yafeti olarak entarili
dir. 

Bu heyetin ba§mda Diirzii $ekib As
Ian bulunmaktad1r. 

!sim. slfat, zamir ve masdarlarda hic;
bir hususiyet yoktur. Fiillere gelince: 

Basit fiillerin hal ve istikbal sigalarm
da ~arki Anadolunun bilhassa lrak A • 
rablanna kom§uluk eden mmtakalannda 
oldugu igibi Hataym halk dilinde de 
§U hususi tarif $ekli goriiliir: 

Mesela kesik yerine kesilik ve silik ye
rine silinik s1fatlan tiiretilir. Kesmek fii
linden yap1lmJ~, kesilik s1fah isim olarak 
kullamldi~1 vakit biraz daha deforme e
dilerek (2) kesnik sozii meydana 'Oikar. 

F elsefi konferanslann dordiincusi.i ge -
)ecek hafta gene cuma giini.i ak&amt dok
tor Ziyaeddin F ahri tarafmdan verile - -
cektir. Tiirk .. italyan dostlugu 

Mesela gelmek fiilini tarif edelim: 

Hal sigas1: 

Gelyom, gelyon, gelyo 

Boluda yoksullara 

(1) Niceforo Genie de l'Argot Sah1fe S06 
(2) Kesnlk Hatay koylerlnde kesUmi" 

sutten yap1lan ya~1 almm~ blr nevi pey -

nirdlr. 

yap1lan yard1mlar 
l 

Y eni barb gemileri 
yapbrtyormu'uz 

(Ba1taraf1 1 met sahfjede] 

Bu iki kruvazorden ba~ka 4 tane de 
muhrib yaptmlacagmdan bahsedilmekte 
ise de bunlann tonaj1 bile zikredilmemi§· 
tir. Gene ayni y1lhga gore, 4 tane de 
denizalt1 gemisi in§a edilmektedir. Tonaj 
ve sairesi hakkmda hie; malumat verilme
mi§ alan bu gemilerin ikisi, Y avuzu yapan 
Hamburg' daki me§ohur Alman tezgaht 
Blohm und Vos'ta, ikisi de lzmitte ya
pi!makta oldugu yazthyor. 

Y1lhk, 4 tane de biner tonluk mayin 
gemisi yaphrmak tasavvurunda oldugu -
muzu yaz1yor. 

18 ya!imdan daha gene su~ 
lular hapse girmiyecekler 

18 ya§Inl bitirmedigi halde herhangi 
bir su<;tan dolayt mahkum olan genclerin 
tslahhaneye konulmalan icab etmektedir. 
Heniiz Islahhaneler viicude getirilemedi
ginden bu kabil mahkumlarm hapisaneye 

konulm1yarak 18 ya§mt bitirdiklerinde 

Bolu (Hususi) - Halkevimizin i<;
timai yard1m kolu <;ah~malarma devam 
etmektedir. Gec;enlerde koy muhtarlarile 
rni.imessillere yap1lan bir tamimde yard!-

tesbit edilenlere esash yard1mlar 
p1lacak tu. 

cezalan <;ektirilmek iizere serbest buak.I
ya-

malan alakadarlara teblig edilmi~tir. 

. rna muhtac kimselerin listesi istenmi~ti. 

Bu listeler gelmi~ ve tetkik edilmek iizere 
zab1ta ve belediyeye havale edil
mi&tir. Y ard1ma muhtac olduk!an 

Simdilik merkez mekteblerinde 85 
fakir talebeye s1cak yemek veren bu 
te~ekkiil yard1m1m geni§letmek niye
tindedir. Gonderdigim resim mekteb
lerden birinde fakir talebeye s1cak 
yemek verilirken gostermektedir. 

Cumhurlyetln ictimal roman•: 99 Yazan: Hilmi Ziya 
- Ocakta ki.iti.ibhanemi gormek isti- duyuracagm1, omriinde ilk defa gozya~t 

yor; eve gidecegiz.. Hep bir agJZdan: dokmeden bir kadm hazzma ula§acagmJ 
- T alihin ac;1k olsun! diye gi.ili.i~ti.iler. zannediyordu. Bununla beraber yamba • 
Y almz Azmi, hiddetini saklamak ic;in ~mda bu ate~li renk, bu co§turucu tavu 
dudaklarmt JSJrJyordu. Az sonra onlar • bir an once varmak hmm1 artmyordu. 
dan aynldt. Hakikaten ev bo§tu. Kiiti.ibhaneye 

Bi.iyi.ik salonda bulu§arak eve gittiler. ~JktJiar. Hizmet<;i kar§JiadJ. Carib bir te
Y olda yalmz, ge<;en gi.inkii toplantldan cessi.isle kapmm civarmda dola~hg1 his -
\'e umumi §eylerden bahsedildi. Gene sediliyor. Demir ana biitiin kitablan gos
hdmm cesaretine §a§Jyordu. ic;indeki terdi. Li.izumsuz izahlara girdigi zaman 
depresyonu bogmak ic;in zorla ta~maga goz goze ge)dikleri ve ana ihtirasla bak • 
rnuhtacd1. N e de olsa eglenebilirim! diye hg1 oluyordu. Fa kat i~te yanm sa at si.iren 
di.i§iindii. Evin bo§ oldugunu ve bu ka - bu ba§ba§a hashihalde bir ti.irlii ona yak
dmia yalmz kalacagm1 bildigi halde, hi~- )a§maga cesaret edemedi. Bu dakikaya 

bir halecan duymuyordu. Eskidenberi kadar on a son derece ci.ir' etli go run en 
tan1yormu§ ta eglence yerine gidiyorlar- F eriha, birdenbire degi§ip ihtiyath tavir
lllt~ gibi yi.iriiyordu. Bu parlak ve ci.ir' etli lar almJ§h. Bununla beraber yamba§mda 
bakJglann, bu ate&li kJ§miri tenin, bu ayni bu ate§li ve renkli kadmm zaman zaman 
~~hrede garib bir §ekilde imtizac eden tehlikeli klVllclm gibi yakla§Jp uzakla§li· 
Zld ve c;arp!Cl renklerin yaniSlra pervas1z gmt gordi.ik<;e bazan itidalini kaybedecek 
~.eldigini gori.ince kendini Afrodit ayinle- hale geliyordu. Giinlerce hm ic;inde bek
l1ne giden bir gladyator farzetmege ba§· ledikten sonra onunla ilk defa yalmz 
amt§ti. Sevmeksizin en §edid arzulanm kald1klan giin, nihayet, bir barut mahze-

.... ._. 
Bir §Ose tamir edilecek 

Topkap1 - Maltepe Askeri lisesi §OSe
sinin tamirine karar verilerek §artna -
mesi hazrrlanmaga ba§lamt§tlr. Yakm
da miinakasaya konulacakttr. 

nine me~aleyle giren insanm deh~etile iir· 
pererek ondan aynld1. 

Gelirken kendini tamamen sakin, hat· 
ta alakas1z hissettigi halde §imdi azgm 
hir hayvan gibi odalardan odalara dola
§lyor; h1rsm ve pi§manlJgm verdigi §a§· 
kmbk i~inde ne yapacagmt bilemeden 
pencereleri a~tp e~yay1 kan§hrarak a -
vu!lmaga c;ah§Jyordu. Bu kadma kar§J 
bo§ yere zaf g(isterdigine inamyor; «N e
kadar sersemim I» diye roylenip hmcm1 
kag1dlar ve c;ic;eklerden almaga kalkt • 
yordu. 0 hakikaten giizel mi? Onu sev· 
mek ic;in sebeb var m1? Bunu aklmdan 
bile ge<;irmemi§ti. ihtimal bu ani ziyaret 
olmasa ona bi.isbiiti.in kayidsiz kalabilri
di. F akat yamba~mdan bayJ!hcl bir hat
tliistiiva kokusile YJidmm gibi ge~erek 
hmm ve i~tihanm mlanm tathran bu ga
rib kadma arhk eskisi gibi alakas1z kala
miyor. Sevmeyi hatmndan gec;irrni~ ol -
masa bile, §Uras1 muhakkak, en ate§li ar
zularile ~imdi ona ula§mak istiyordu. 
«Benimle nekadar eglenmi§tir! Ne dese 
hakb var!» diye soyleniyor, hmcml ha
la ortahkta §a~bn ~a~ktn dola§an hizmet
<;iden ahp, kap1lan <;arparak c;IkJyordu. 

Ak§am eve donmedi. Lokantada yi -
yerek, arkada§lanna gitti. «Cok §i.ikiir, 

[Ba$taratz 1 fnd sah1fede1 
muhtemel addolunmaktad1r. Gazeteler, 
Kont Ciano'nun Rii§tii Aras ile goriiw 
cegini haber vermektedir. 

Hariciye Vekilimiz Kont Ciano 
ile goriifecek 

Roma 22 (A.A.) - Havas ajanst 
bildiriyor: 

!yi haber alan mehafilin si:iyledigine 
gore, el~evm diplomatik yollarla Tiir -
kiye ile Italya arasmda miizakereler ce • 
reyan etmektedir. Bu miizakereler, Ha -
be~istan harbi e5nasmda dogmu§ olan 
Turk • italyan anla§mazhgmm gideril • 
mesi mabadma matuftur. Ri.i§tii Arasm 
Cenevre donii§iinde italyada tevakkuf 
etmesi ihtimal haricinde goriinmemekte -
dir. 

ltalya ve Sancak davamrz 
Roma 22 (A.A.) - Havas ajansJ 

bildiriyor: 

Heniiz resmi bir mahiyet almamJ§ ol
makla beraber, Ri.i§tii Aras i)e Kant Ci
ano'nun kar§Jia§malan pek yakm adde -
dilmektedir. Bu kar§Iia§manm ii<;. dort 
gi.in sonra italyamn §imalinde bir §ehir
de vuku bulacag1 soylenmektedir. Diplo
matik mesai, !talyamn Montro mukave • 
lenamelerine i§tirakini temine ve ftalyan 
siyasetine kar§l Turk §iiphelerinin gide
rilmesine matuftur. 

Giornale d'italia gazetesinde bir rna· 
kale ne§reden Virginio Gayada, Roma 
ve Ankara arasmdaki anla§mazltklann 
mes'u)iyetini «tahrikatc;t ecnebi propa -
gandasma» yiiklemektedir. Muharrir, 

tekrar bulu§mak fmalim kazand1m» diye 
dii§i.indii. Kitablan geri vermek bahane
sile $i§lideki evine ~aguml§h. Bununla 
beraber oradan da neticesiz donecegine 
emindi. $i.iphesiz kalabahk bir ev. Akra
bast merakla gormege gelecekler. 1htimal 
bu vesile ile daha bir<;ok misafirler bulu
nacak. Onunla gene havadan, li.izumsuz 
gevezelik yapacak. Biitiin ok:i.isi.iz hare -
ketlerile, miihim bir~ey varmJ§ gibi her -
kesin dikkatini i.izerine <;ekecek ve bu 
yiizden as1lsJz ~ayialann dola§masma ka
dar gidecekti. 0, bunlan di.i§iindi.ikc;e eve 
gitmek i~in soz verdigine pi§man oluyor, 
onu rnutlaka yalmz gorecek fmat1 bu! -
mak istiyordu. 

Gece hep birlikte bara gittiler. Muhiti, 
Azminin dedigi kadar canh bulmad1. 
dans edenler ona cali, biraz da bezgin 
ge)iyor. Belki de onda, bugi.in fazla ta§· 
mak arzusu oldugu ic;in her§ey eksik, 
canstz, manas1z goriiniiyordu. Yi.iksek 
sesle konu§uyor, gi.ili.iyor, sanki arkada~
lannda da ayni tesiri yap1yormu~ gibi 
onlan zorla ne§elendirmege c;ah~1yordu. 

Varyete can stbct numaralar yapJyor
du. Soguk tavuh bir hokkabaz, halk1 
giildiirecek bin ti.irlii ~aklabanhga ba~vu
ruyor; gitgide daha feci hale dii~tiikc;e 

nastl bugiin ftalya, ispanya topraklan 
hakkmda bir taarruz fikri beslerlliyorsa, 
Tiirkiye hakkmda da hi~bir taarruz ni -
yeti beslememi~ oldugunu yazarak diyor 
ki: 

«Eger Tiirkiye, anla~mak arzusu iz -
har ederse ftalya da bu arzuyu mem -
nuniyetle kar§Jiar.» 

ftalya Afrikada me§gulken Avrupa 
devletlerile i§ birliginde bulunmaktan 
imtina ettigi bir mada imza edilmi§ olan 
Montreux mukavelenamesini mevzuu 
bahseden M. Virginio Gayada, diyor ki: 

dtalyamn, Montreux mukavelena -
mesinin Ti.irkiye hakkmdaki ahkamma 
itiraz etmesine hic;bir sebeb mevcud de -
gildir. Bugiin vaziyet degi~mi§tir. Millet
ler Cemiyetinin arhk zamam gec;mi§tir. 
Bu yakmla§ma, !ngiliz ve F rans1z siya
setlerinin Tiirkiye i.izerinde yaphklan 
iddia edilen tesire kar§J bir ftalyan mu -
kabelesi telakki edilebilir. Roma San 
cak hakkmdaki Frans1z - Turk anla§ 
mazhgmt alaka ile takib etmi§tir.» 

Tribuna gazetesi de diyor ki: 

«Turk - ftalyan miinasel:>etlerinin sa -
lah1 biraz da ltalya tarafmdan Tiirkiye

nin !s1cenderun davasma kar§J besledigi 

sempatiden dogmu§tur. !talyan - Yunan 
ve !talyan - Yugoslav miinasebetlerinin 
de salaha dogru gittigi soylenmekte • 

dir. Bu ise son !talyan - !ngiliz anla~ma
SJ havast i~inde Ti.irkiyede umumi bir 

Akdeniz paktmm yaptlmast iimidini u ~ 

yand1rabilir.» 

yesini saklamak ic;in zoraki kahkahalar 
ahyordu. Bu anda bic;arenin sahte ne§e· 
sini birden h1c;kmga c;evirmek kadar ko· 
lay bir§ey olamazd1. 

Hokkabaz, ikinci sefer ba§ka adamla 
<;JktJ. Vaziyeti kurtarmak niyetile yeni 
bir numara icad etmek istedigi, ilk za -
manki bocalamasmdan anla§thyor. Biri 
koca paltolu, zay1f uzun boylu: Sarsak 
yiiriiyi.i§ile aptal taklidi yapmak istiyor. 
Oteki - as1l hokkabaz ~ k1sa boylu, cav
lak ba§h, §i§man ve pathcan burunlu: 
Pandomimamn ba§layJ§Jna gore bu adam 
otekinin dalkavugu olacak. Miitemadi -
yen etrafmda doniiyor, yerlere kadar igi
lip reveranslar yaptyor, bo§ yere onu 
gormege ~ab§1yor. Oyle goriiniiyor ki, 
nihayet kendini begendirmege muvaffak 
oldu. ArtJk yamndan ayn!mJyor, strda§ 
gibi kulagma soyliiyor, sadtk bir dost 

tavrile koluna giriyordu. Bu mada kar
ga burunlu, kambur ve hilekar surath bir 
adam girdi: Aptala yakla§lp bir~eyler 
soylemek istedi. Aptal onu istihfafla 
si.izerek kovdu, iki kopek birbirlerine di&
lerini gosterdlier. Dalkavuk ikidebir ~ap
kasmJ c;tkanp yerlere kadar reverans ya
plyor vc aptalm kulaO;ma fJsJld1yordu. 
Az sonra aptal c;tkh. Dalkavuk, ihtiyatla 
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Rabbiil'udun oliimii 

N evres, gerc;ekten Rabbi.il'ud idi, 
oldii. Bu olii§te Tiirk musikisin
den bir par<;anm soniip gidi§i 

sezilir. Musikimiz, zaten §ahikala§ml§ bir 
varhk degildir, Avrupa musikisinin eh • 
ramlardan yi.iksek ci.issesi oni.inde basit 
bir tiirbe irtifat ta§Jr. N evres, o irtifam 
temelta§larmdan biri idi. oli.imiin zorile 
sarsJld1, di.i§tii. 

Biiyiik san' atkann hastaneye kaldml
digl gi.in de yazmt§tlm: Ud, onun kuca· 
gmda bir tahtapare olmaktan ~1kar, gii· 
len ve aghyan bir gogiis olurdu, teller 
bu gi:igiiste goren, duyan, sezen sinirler 
gibiy_di ve N evres, mJZrabmm sehhar te
maslarile onlan canlandirarak, heyecan· 
land1rarak dile getirirdi, en belig insan• 
lara parmak JSJrtacak bir belagatle ko -
nu§tururdu. T eli dil, tahtay1 ruh yapan 
bOyle sahir bir mmab1 bizim diyanm1zda 
ancak Nevresin parmaklan kulland1 ve 
bundan dolay1 Rabbi.il'ud olarak tamldJ. 
N e yaz1k ki §imdi o, san' at seririnden ta
buta intikal etmi§ ve udunu yetim btrak· 
mt§ bulunuyor. 

:t-¥-:t-

San'atla saadet kalak kolay uzla§mJ .. 
yan mefhumlardu. <;iinki.i san'at, sonsuz 
bir hassasiyet, saadetse biraz kayidsizlik 
demektir. Sezenler adnr.. ba§tna elem 
mevzuu bulabilirler. Bol mikyasta elem• 
lenmek tabiatile digerkamhk dogurur. 
Bahtiyarhkla digerkamhgm uyu!imast ise 
pek gjJcdiir. 

Nevres i§te bu ilahi giicliige ornek sa· 
y1lacak bir yaradth§taydl, saadetin tadt· 
na tamamile yabanct kalarak ya§ad! ve 
.hayatm zevkini tsbrabda buldu. Onun 
ag)arnp.dJgt giin yoktu, ac; kaldJgl gi.inler 
de ~oktu. F akat dudagmdan tek bir ~i • 
kayet kelimesi !;IktlgmJ bir ferd duyma· 
mt§tlr. 0, Jstlrabdan §ikayeti kir sayard1 
ve kirden igrenirdi. Nagmelerinin temiz· 
ligi biraz da bu halinden, hertiirlii kirli .. 
lige kar§I ta§td1g1 istikrahtan dogmu olsa 
gerek. 0 halde Rabbiil'udun oli.imiinde 
a)m ak, vicdanl pak bir yurdda§ID soni.i " 

§iinii de gormii§ oluyoruz. Bu, matemi .. 

mizi katmerle~tiren bir§eydir. 
:t-¥-:t-

Ba§ma uzanan cellad sahrini sesin~n 
giizelligile dost selamma c;eviren rnusiki 

i.istadt $ahkulu nas1l can verdi bilmiyo .. 

rum. Tiirk musikisine Itri gibi bir cevher 

veren Vak1f Halhali ve bizzat Itri ha .. 

yattan ne dereceye kadar kam alml&lar• 

d1r, bunu da bilmiyorum. Dede Efendi, 

Hicazda kumlara gomi.iliirken giili.iyor 

muydu, agbyor muydu? .• Me<;hul. Her 

geceyi bir tareb alemi olarak ge~irdikleri 

soylenen Kmmh Ahmed Kamhlar, fe .. 

rehnak muhterii ~akirler, Vardakosta 

Ahmedler, Arif Mehmedler, Htzir Aga• 

lar, Abdtilhalimler, Sadullahlar ger~ek· 
ten mes'ud muydular, yoksa yi.izleri gi.i· 

lerken ic;leri kan aghyan tilk1mmdan m1y• 

d1larL Bu da belli degil. Fakat Ondo

kuzuncu asnn ikinci yans1 i~inde dogup 

ta Yirminci asra intikal eden rnusiki iis

tadlan i<;inde hayatt yiik olarak ta§lmt -

yanlar hemen hemen yoktur. Onlar yal

mz san' at heyecanile tagaddi ettiler ve 

yaylarile, mJzrablarile ordiikleri §ohrete 

sanlarak kefensiz gomiildiiler • 

N evres te onlardan biridir ve en mus• 

tarib ya§1yamd1r. 0, olerek Jshrabdan 

kurtuldu ve §imdi biz onun oliimile mus
taribiz. 

M. TURHAN TAN 

gozetleyip g:ittiginden emin olduktan son· 
ra hilekar kamburun yamna geldi. Elle· 
rini ugu§turup gozile c;1kam i§aret ederek 

bir§eyler mmldandt. Nihayet onu miisaid 

bulduguna kani olunca daha fazla so • 
kuldu. 

$iiphesiz c;1kam kasdederek bir §eyler 
f•stldad!. 1kisi de kas1klan c;atlaymcJya 
kadar giiliiyordu. Tam bu anda, Aptal 
tekrar sahneye c;Ikh. 0 zaman hokkaba
zm suratmdaki degi~ikligi gormeli! An-

sJzm baskma ugram1~ gibi ne yapaca • 
gm1 §a§lrmi§h. Giilmekle aglamak ve cid· 

di durmak arasmda her an yiizi.i birinden 
otekine ge~mek i.izere garib, giili.inc; ve 
daha ziyade ac1kh bir manzara ahyordu. 
Bu manzara ona kurnaz bir dalkavuktan 

ziyade acmm1ya lay1k bir ahmak hali 
verligi ic;in o vakte kadar pandomimanm 

zevkine varmamJ§ alan balk, bu sefer 
hakikaten kahkahayJ bash. Demir, her-

kesten fazla gi.ili.iyor ve giiriilti.iyle alki§· 
hyordu. N umaray1 kafi derecede spiri -

ti.iel bulm1yan arkada§lanmn alakas1z du· 
ru§larma adeta klZiyor, ve takdir etme
leri ic;in zorluyordu. Bilhassa Arif Ekre
mm omzuna s1k s1k vuruyor: 

[Arkas! varl 



Giire§~ilerimizin 
Finlandiya seyahati 
Salahiyettar bir zat tenkidlere 

cevab • ver1yor 
Dunkii sa bah gazetelerinden biri Tiir-~ !sve<;te, Cure~ F ederasyonu haricinde 

kiye - Finlandiya giire§ takimlarmm ya- bir «Yildizlar komitesi>> vardir. Bu ko
pacaklan milli miisabakalar hakkmda mite, diinyada yi!dizlar masma girmi§ 
tenkidkar bir yazi ne§retmi§, Finlandi - biiyiik §ampiyonlan her sene lsve<;e da
ya federasyonunun Mersinli Ahmed ve vet ederek miisabakalar tertib eder ve bu 
Y a§ann mutlak surette bu musabaka - seneki musabakalar i<;in de bizden <;o
]arda bulunmasmi §art ko§tugunu ve gu- ban Mehmed, Mersinli Ahmed ve Ya
re~ilerimizin hamlanmt§ ve anform bir §an davet etmi§tir. Bu .havadisin yanh§ 
halde olmadiklanm yazmi§hr. tahkikat neticesi Finlandiya ma<;larile 

Bu mesele etrafmda Cure§ F ederas - kan§hnldigt anla§thyor. 

yonu ne.z~i~de tahki.kat .. ya~tik: F ederas- Finlandiyaya gidecek giire§<;ilerimiz 
yonun Silahiyettar bu ruknu bize §U ce- uzun zamandanberi kulublerinde bir ay
vahi verdi: 

«- Turkiye • Finlandiya temasi i<;in danberi de Galatasaray kulubiinde ciddi 
bOyle bir§ey §art ko§ulmami§ ve iki fede- bir §ekilde idman etmektedirler. Bu iti
rasyon arasmda kat'iyyen buna benzer haria gure§<;ilerimiz idman iizerindedir -
bir mukavele de yapilmi§IIr. ler. 

Bayramda bir futbol tur-1 T opkap1 kuliibii sitem 
nuvas1 yapdacak 

Galatasaray, F enerbahc;:e, Be§ikta§ ve 
Gune§ kuliibleri organizasyon komitesi 
lik ma<;lan ile milli kume ma<;lan arasm
<Iaki bo§ zamandan istifade ederek kur
ban bayrammda aralarmda bir turnuva 
yapmaga karar vermi§lerdir. 

iki gun devam edecek olan bu turnu
vada di:irt kulub arasmda ilk gun iki rna<; 
yapilacak, ikinci giin de galibler ve mag
lublar birbirlerile kar§Iia§acaklardu. 

Lik ma~lar1 B tak1mlari 
Istanbul lik §ampiyonasmm geri kalan 

B takimlan mac;:lanna bugiin ~eref sa
hasmda devam edilecektir. 

Be§ikta§ - Hila! ile, Siileymaniye de 
Beykozla kar§Ila§acaktu. 

Galatasaray - Istanbulspor B tak1m -
Ian da T aksim stadyomunda hususi bir 
rna<; yapacaklardir. 

Dagc1hk kuliibiiniin kongresi 
hararetli olacak 

Dagc1hk, yiiriiyuculuk ve k1§ sporlan 
ileuliib'' yannki pazar giinii usenelik kon -
gresini yapacaktJr. 

Ktlngrenin c;:ok hararetli olacagi ve 
Dugiinkii idare heyetinin her halde teb
dil edilecegi haber verilmektedir. 

Kuleli - Maltepe futbol ma~i 
yapdmad1 

Askeri mektebler arasmda yapilan fut-
6ol ma<;lannm Galatasaray - F enerbah
c;:e kar§Ila§masJ say1lan Kuleli - Maltcpe 
ma<;I evvelki giin Seref stadmda oynana
cakken diine tehir edilmi§ti. 

Giizel ve zevkli bir mac;: seyredecegini 
tahmin eden merakhlarla F ederasyonun 
bu ma<;I idareye memur ettigi hakem Sa.
:zi T ezcan dun Sere£ stadma gidip uzun 
miiddet beklemi§lerse de ne Kuleli, ne 
de Maltepe tak1mlan sahada isbah vii· 
cud etmemi§lerdir. Ma<; bu suretle ve i 
kinci defa olarak gayrimuayyen bir gu
ne tehir edilmi~tir. 

Atletizm hakemlerini davet 
Atletizm Ajanligmdan: 
1 - 24/1/937 pazar glinli Vellefendi 

ko1}u yerinde yap1lacak olan li~iincti ku· 
kO$USU i~in ~ag1da lsimlerl yaz1h ha
kemlerin miisabaka sabah1 saat 8,50 de 
Bak1rkoye i§l!yen otob\is istasyonunda 
bulunmalarl rica olunur. 

2 - Adil Giray, Ibrahim Hoy!, Hlisa.
meddln, C€zmi, l}ahing!ray, Haydar A
$an, Nur! vural, Tala.t, Receb, Cehtl §a
h!ng!ray, ylizba§l Nuri, Ahmed Said. 

- Nekadar yolumuz ka!di? 
- On be§ dakika sonra Yunan sahil-

lerine varmz. 
- Oteki tayyare ne oldu? Goremiyo

rum ... Onu takib etmedin mi? 
- 0 bizi ge~ti ... Dikkat ediniz pat -

ron; bir yere tutununuz. <;unkii kapmm 
a~1lmasile ic;:eriye giren hava tayyarenin 
muvazenesini bozdu, hemen bir manevra 
yapacagim. 

Patron yerine oturunca tayyareci, ka
nad iistiinde bropraj yaptJ ve henuz ac;:Ik 
duran kap1 bu §iddetli manevra netice -
sinde birdenbire kapand1. 

Yirmi be~ dakika sonra tayyare kara
ya dogru iniyordu. 

Tahkikat 
Bu vukuattan yirmi dort saat sonra 

polis mudiiru F ahri geceli giinduzlii ~ -
h§manm, siki siki takibin semeresi olar:1k 
Fikret - Azmi meselesine dair muhim bir 
dosya toplami§ti. F akat bunu son derece 
siki bir ketumiyet ic;inde herkesten sakh
yordu. Biitiin bu ketumiyete ragmen bir 

ve ~ikayet ediyor 
Topkap1 Spor Kullibli Umumi Kat!bli

g!nden: 
Lliks olnuyan, fakat manevi ve §eTef!i bir 

maziye sahib olan bir semtin spor kullibii 
i§lerini tedvir eden heyetimlz ~ag1daki 
tebl!gi blitiin samim!yetle ilan etmegi ken
dine bir vazife bilir. 

Kulliblimliz, bir semt ~ocugunu muhiti
ne, mensub oldugu cemiyete, yurduna fay
dall bir unsur haline getirmek ve klsa ta
birile centilmen bir sporcu haline koymak 
i~tin senelerce cesurane emek verir. Bu erne
gin mahsulli olan sportmeni kendi evladl 
gibi telakki ve himaye etmekle miikellef 
oldugunu da mlidriktir. 

Son zamanlarda, bugiin :ismini tasrihe 
liizum giirmed!gimiz, birinci sm1f b!r k~
llib idarecilerinin futbol kiSmmda temayuz 
etml§ ~ocuklar1~1zdan baz1Iarile hususi 
temaslar yaptlklanm ve cazib goriinen va
idlerle ana kultibiindcn aymp kendi kullib
lerlne almaga ~tah~tlklanm haber aldlk. 
i§in mahiyetini tahkik ve tamik ettlk. Fil
vaki i§in dogru oldugunu ve hatta ac1kll 
safhalarl bulundugunu yakinen ogrendik. 

Paras1z, yar:lllllSlZ, pek noksan vesaitle 
ve fakat haklki sportmenlik ruhile me!lbU 
olarak ~ali§an ve muhitini bu ugurda .~ll:. -
z1rhyan idaremlz kendi ~tocuklarm~ buyu~ 
ve zengln giiriinen ve en kuvveth m::~.dd1 
vesait ve malzemeye malik bulunan her -
hang! bir kullibUn tama ve g1pta nazanm 
~ekecek dereceye C(Ikarml§ gormekle cid -
den iftihar ve ~ref duymu§tur. 

Qevremizden yetl§tirdigimiz genclerl ma
nen ve maddeten ylikselmi;; ve memleket 
sporunun amati:ir te;;kilatimizm ileri ~af
larmda yer ainu;; gormek1e c)d<len sevme
cek ve iftihar duyacak bir kullibiiz. Bu 
gibi bahlslerde genclerimizin g_iyecegl for
manm rengi bizim ic;ln pek tali derecede 
kalir. 

Bunun i~tindir ki bol vesalt ve malzemeye 
ylik.sek ve kudretll idareye ragme~ •. bizza~ 
idmanc1 yet!;;tiremeyip te biz ve biZim gibr 
feragatle 'fall§an camialan kendileri ~~in: 
otedenberi blrer depo ve fidanl!k telakki 
eden kullib ldarelerinin llizumunda, en kl
sa yoldan dogrudan dogruya kulliblimiiz 
idareslne ba~vurmalarmm hem kendi ku -
llibleri hem de bizim kulliblerimiz ve hem 
de bet~hsis sportif ahlak ve karakterleri 
henliz taazzuv ve tekemmlil devresinde olan 
gene sporcular !c;in hay1rh olaca~m b~ya~ 
eder ve bu miiracaatlerln tamamlle husnu 
kabul gorecegtni §imdiden nave eyleriz. 

Aksi §ekilde hareket, yani tahakkuk :de
cek veya edemlyecek bir takrm menafl ve 
mevaid ile - tabiri mahsusu ile - sporcu 
ayartmak takibci ve talibler ic;in, uzun zah
met ve yorgunluklan !cab ettirecegi gi~i 
kaynag1 amatorizm olan ve ba~?Imlzm bag
l! bulundugu Tiirk Spor Kurumunun mar;en 
dayand1g1 ana prensipleri sarsar. Gencl!k
te kuvvet bulmas1 en biiylik mefkfi.re ola
rak gii!dlilen camialar dahilinde, sevgi, blr
lik, diizenlik, !nzibat ve disiplin hlslerini 
zafa ugrat1r. Diger taraftan bir kuliibii ha
bersizce kendi elemanlarmdan mahrum 
b1rakmak gib! cihetlerin ehemmiyeti ise 
yukar1daki ana hatlar yanmda solda s1fu 
kalu. Alakadarlara derin sayg1lar. 

1 
I 

iki gazete i:i!Umiin bir suikasd eseri oldu
gunda mar ediyor, hatta hakikate yakm 
delillerle bunu ispata ~ah~tyorlardt. 

F ahri Bey miitehasSISlardan da rapor
lar ald1. Bunlardan bir k1sm1 zehirlen -
meye, digeri de otomobil uzerindeki tet
kiklere dairdi. Bunlar da dosyaya girdi 
ve polis miiduru sabah erkenden gene i§i
nin ba§mda bunlarla me§gulken ba~ko
miser N edimi c;agiTdi: 

- Oglum Nedim, Fikret Beyin olii
miine ve Azminin ka<;t§ma aid mesele se
nin elindedir. Bunu senden daha iyi hi
len yok. F akat sana i§in son derece mii
him oldugunu, gizli tutulmak icab ettigini 
habrlatmak isterim. Gene bugunkii gaze
telerden biri suikasdde Israr ediyor ve 
bazi deliller de gi:isteriyor. 

- Mudur Bey, emin olabilirsiniz ki .. 
- Hayir, bana teminat vermege ihti-

yacm yok. Biliyorum ve sana c;ok itima
dim var ... Vak'ay1 iyice kavradm degil 
mi? 

- Tabii ... 

. - ......... ..,. 
· t:UMHURIYET !3 lkincik~ii'iln 1931 

Mer hum udi Nevres Bir di, doktorunun « Tiirkiyenin dostlugu 
baz1 fedakarltga deger!» 

bugiin defnedilecek marifetleri 
Radyoda da Nevres 

gecesi tertib edildi 
Diinkii sayimiz

da udi N evresin ve
fat ettigini bildiren 
kii<;uk bir haber 
vard1. Bir miiddettir 
vukuu beklenen bu 
hadise memleketin 
miinevver tabakalan 
arasmda ve san'at 
alemimizde hazin 
bir tevekkulle kar
~Ilandl. <; ii n k ii 
Turk san'atkanm Merhum Nevres 

pen<;elerine takan . 
affetmez bir hastahk Nevresi hergun brr 
az daha mezara yakla~tmyordu. Nihayet 
iki gun evvel art!k onda canmdan ba§ka 
yutacak unsur bulamad1.... V e N evresi 
aramizdan biisbutun gotiirdii. 

Nevres Malatyah bir fakir <;ocugudur. 
Ku~iik ya§ta istanbula gelmi§ ve kendi
sinin t;ekingen, mahcub hiiviyetinden ta • 
~an zekay1 ke§feden bir zat tarafmdan 
manevi evlad olarak biiyiitulmu§tiir. Nev
reste musiki, edebiyat temayiilleri birden
bire inki~afa ba§ladi. Bir taraftan buliin 
eski edebiyah okur ve tetkik ederken, 
bir taraftan da iistad tanburi Cemille 
beraber musikiye <;ah§mak imkanlanm 
buluyordu. T anburi Cemil onu t;ok tak
dir ediyor ve talebeleri arasmda temayiiz 
eden kabiliyetini geni§letmek i<;in <;ah§I· 
yordu. ikisi de bunda muvaffak oldular 
ve bir gun Nevres Cemille beraber kon
serler vermege muvaffak oldu. 

Bunu takib eden devre san' atkann 
tam a<;Ih§ safhalandir. Kiilturiinii de 
kuvvetlendirmi~ olan Nevres okuyor, ya
Ziyor, c;:ahyor ve san' at eserleri yapiyor
du. F akat o san' a tim gec;:im vasi!asJ ya
parak di.i§i.irmege raz1 olmadigi it;in para 
kazanmagi dii§unmemi§, yalmz kendini 
sevenlerin kalbinde ve muhitinde ya~a
mi§tir. Cemiyette daima miictenib ya§a
mi~ olmasma ragmen derin bir sevgi ve 
~ohret kazanmi§ olan san' atkann ge~en 
sene - dost 1srarlan uzerine - T epeba
§mda verdigi konser, miimasillerine nasib 
olmamt§ bir ragbetle kar§IIanmi§tl. 

Nevres c;:ok vatanperver bir adamd1. 
Y urdunu, biiyuklerini ve hele Buyiik 
Atatiirku <;Ilgmca severdi. Hatta bir mud
det te Riyaseticumhur Kalemi Mahsu
sunda vazife gormii~tii. Kiymetli san' at
kar tabiate, istanbulun guzelliklerine c;ok 
dii§kiindii. y akactgm hararetli bir a§ I· 
kiyd1. Hastahgmm had anlannda bile 
orayi say1khyan N evres, oliimiinden bir 
hafta evvel ziyaretine giden yakm dostu 
Konservatuar Mudurii Yusuf Ziyay a 
«Oldiigiimde beni oraya gomiiniiz» diye 
vasiyette bulunmu§tu. Sevenl.eri miisterih 
olmahdu ki Nevresin bu son dilegi yerine 
getirilmektedir. San' atkarm oliimiinden 
ve bu arzusundan haberdar edilen Vali 
ve Belediye Reisi Muhiddin Dsrundag 
onun z1yama miiteessir oldugu kadar va
siyetine de ~iikrana ~ayan bir alaka duy
mu§ ve merhumun Y akaciga defni ic;in 
icab eden her §eyi yaptlrmi§tiT. Nevres 
bugiin ebedi istiratgahma §ehir vesait ve 
masrafile naklolunacaktJr. 

Cenaze bu sabah dokuzda layik oldu
gu ihtifallerle Cerrahpa§a hastanesinden 
kaldmlarak Sirkeciye indirilecek ve hu
susi motorle Kad1koye ve oradan otomo
bille Y akac1ga gotiiriiliip sureti mahsusa
da hazirlanan medfenine gi:imiilecektir. 

Kendisine rahmet diler, kederli aile
sine ve biltiin san' at alemine bey am tazi
ye ederiz. 

Radyoda Nevres gecesi 
Konservatuar merhmn san' atkann ha

hrasma hurmeten bu ak§am ic;in Istanbul 
Radyosunda bir Nevres gecesi haz1rlan-

- .?imdi, §U dosyayi sana tevdi edi
yorum. Muhtelif isticvablarla raporlar 
kar§Ila§tinlacak ... Cinayet muhakkaktlr. 
Fikret Bey tarafmdan ic;:ilen sigara tahlil 
edildi. Bu sigaramn nebati ve son derece 
muhlik bir zehirle dolu oldugu anla~Ildi. 
Bu zehir Aksayi§arkta kullambr ve bir 
c;:eki§i bir adami, zehirleyip oldiirmiye 
kafi gelirmi§. Gi:iruluyor ki Fikret Bey 
ba~mdaki yaradan miiteessiren olme -
seymi§, bu zehirden kurtulamiyacak ve 
bir muddet sonra muhakkak i:ilecekmi§. 

- 0 halde neden ikinci bir suikasde 
luzum gorduklerini samyorsunuz? 

- c;unku Fikret Beye uzatJlan sigara
YI i<;memesi ihtimali vard1 da ondan ... 
Gelelim kazaya ... Y ani otomobil suikas
dine. Bunda da hadiseden hemen yanm 
saat, bir saat evvel hazuhk yapildigl, 
makine aksammm bozuldugu tahakkuk e
diyor. Simdi size bunlan yapan elleri bul
mak du§uyor. Evvela kutudaki sigaralara 
zehir koyan kimdir? Hele kutudaki diger 
sigaralann zehirli olmadigi da anla§IldJ
gma gore zehirli sigara hangi elle ve na
si! Fikret Beye verilmi~tir?. 

- Anlanz efendim ... 
- Otomobi! direksiyonunu akamete 

ugratan bozukluk nasi! ayar edilmi§ ki, 

-Meger bir taraftan da el 
altmdan eroin sabyormu~ 

Emniyet mudiirliigu Kat;ak~Jhk biiro -
su memurlan Beyaztd civarmda bir yer
den bu beyaz zehre muptela olanlar ta
rafmdan eroin tedarik edildigini anla -
ml§lar ve tahkikata ba§lami§lardi. 

Nihayet Beyaz1dda di§ doktorlugu 
yapan Bedros admda bir doktora me§hur 
eroin satlcilanndan Mustafamn sik stk 
gittigi tesbit edilmi§ ve yap1lan tahkikat
ta doktor Bedrosun bu gibi adamlar va
sJtasile eroin sattirdigl anla§Ilmi§tir. 

Bunun iizerine memurlar Macide a -
dmda bir kadmi Bedrosun muayeneha -
nesine yollami§, bu kadm tam doktora 
para verip eroin ahrken kat;ak<;I su~ iis
tiinde yakalanmi§br. Aynca eroin ka -
<;ak<;ISl Mustafa da tevkif edilmi§tir. 
T ahlkikata devam edilmektedir. 

Biiyiik bir kavga 
Beyoglunda Dereotu sokagmda kof -

tecilik eden Fevziye komiir amelesin -
den Yakub eski bir alacak meselesin -
den dolay1 krzgmdrr. 

Evvelki gece bu yiizden Yakub, ar -
kada§larmdan Enbiya, Emdad, Hiise -
yin, Ali ve Dursunu yanma alarak Fev
zinin kofteci diikkanma gitmi§ ve bir 
nara atarak arkada§larile birlikte diik
kandan igeri girmi§tir. 

Bu hal kar§Ismda kofteci Fevzi ayni 
zamanda sarho§ olan bu alb ki§iyi tath 
SOzlerle ka§Ilaml§ ve: 

c- Buras1 dag ba§l degil, sonra ka
rakolluk olursunuz, diye nasihat etmi§
tir.:o 

Zaten kavga etmek igin bahane an
yan Yakub oturdugu yerden kalkml§, 
bir nara atbktan sonra: 

c- Alt1 ki§i senin camm almaga gel
dik. Hala alacagtml vermiyecek misin?• 
demi§tir. 

Fevzi bu tehdidli sozlere giilmekle 
mukabele edince Yakub ve arkada§lan 
b1gaklanm gekip koftecinin iizerine yii
riimii§lerdir. 

Kofteci Fevzi, alh bigakh adamla ba
§>a s;1kamryacagm1 anlad1gmdan belin
den tabancasm1 <;Ikarml§ ve ate§ etme
ge ba§laml§hr. 

<;rkan kuqunlardan bir tanesi diik -
kanda g1rakhk eden Niyaziye, bir ta -
nesi de Hiiseyne isabet ederek yarala -
mi§br. 

Silah sesleri iizerine devriyeler vak'a 
mahalline gelmi§ ve suc;lulan yakahya
rak yarahlan hastaneye kald1rmi§lar -
dlr. ' 

Tramvay teli koptu 
Diin sabah saat 8 raddelerinde Divan

yolunda tramvay teli kopmw;;tur. 
Telin kopmasr .iizerine seferler inkr -

taa ugramt§ ve 40 dakika §ehir dahi -
linde tramvaylar i§liyememi§tir. Tel 
tamir edildikten bir miiddct sonra da 
cereyan kesilmi§ ve tramvaylar fas1la· 
larla i§liyebilmi§lerdir. 

_._ 
Hus1zhk 

Sultanhamammda Hiidavendigar ha
nmda kumiisyonculuk eden 1brahim 
Zekinin 550 lirasr galmmi§tlr. 

Yap1lan tahkikatta paralarm kumiis
yoncu yamnda gah§an Mustafa ile Meh
med Ali tarafmdan 9ahnd1g1 anla§llmi§, 
ikisi de yakalanmi§lard1r. 

mJ§IIr. Nevresin eserleri, Konservatuar 
icra heyeti tarafmdan c;ahnacaktlr. Bu 
heyette Munir Nureddin, Neyzen Tev -
fik, tanburi Diirrii de vardir. 

*** Konservatuar Miidiirliigiinden: 
Biiyuk musiki iistadlanmtzdan udi 

Nevres vefat etmi§tir. Cenazesi bu sabah 
9 da Cerrahpa~a hastanesinden kaldmla
rak Y akagica nakil ve defnedilecektir. 
Merhuma kar§I son vazifemizi yapmak 
iizere arkada~lann gelmeleri rica olunur. 

bu, tam virajlara gelince ortaya <;Ikmt§ ve 
oraya kadar otomobili mukemmel idare 
etmi§tir ... Bu nas1l olur? Anhyam1yorum. 

- Onu da derhal ogrenecegimi sam
nm. 

- Ha ... Bir de Murad F erdiden isti· 
fade etmeniz mumkundiir. Malum ya, 
Murad F erdi bize mensubdu. istifa et -
mi§ti. Son derece zeki bir memurdu. Ha
ber aldigima gore Hasan Azmi Beye in
tisab etmi§ ve bu mesele hakkmda bir 
hayli malumat sahibi imi§. Fikret Bey
le Hasan Azminin miinasebetleri hakkm
da ondan malumat elde edebilirsin ... 

- Evet amma ... 
- Ne var? 
- Demek istiyorum ki Murad Ferdi 

elyevm muvazzaftu ... 
- Nasi! muvazzaf? Kim tavzif etti 

onu? 
- Bilmiyorum amma galiba Fikret 

Bey merhumun talebi uzerine gerek Mu
rad F erdi, gerek diger iki memur vi! aye
tin emrinde idi ... 

- <;oktanberi mi?. 
- Iki memur, dundenberi, amma Mu-

rad F erdinin haftalardanberi Fikret Bey
den emir ald1gmi samyorum. 

- Y a... oyle mi?.. .5a§IJacak §ey ... 

F ranslZ gazetelerinde 
[Ba§tara!J 1 fnct sahttede) 

idari, ikttsadi, kultiirel, hatta bir askeri 
muhtariyetten ileri ge<;medigini yaZJYOr· 
Jar. 

Petit Journal, Eden, Litvinof, Anto
nesco ve Puri<;'in bizi yola getirmege 
c;:ah§acaklanm yazarak diyor ki: 

«Delbos ile Vienot Tiirkiye ile devam
h bir mukarenet zaruretini anlami§a ben
ziyorlar. Tiirklerin Suriyedeki niifuzu da 
bizi uysalhga sevkedecek mahiyettedir. 
Ancak Fransadan, ingiltereyi hatta Ce
nevrede gazetecilerin ihsas eyledigi gibi 
Sancaga istiklal verilmesinin §arki Ak -
denizde kuvvet muvazenesini bozar sa • 
yacak olan italyayi gayrimemnun ede -
cek §eyler istenemez. Fa kat hatirlamah 
ki ate§li gen<; Tiirkiyenin dostlugu bazi 
fedakarhklara deger.» 

Bedbin goriinen gazeteler 
Paris 22 (A.A.) - Anadolu ajan -

smm hususi muhabiri bildiriyor: 
Le Jour, dunkii konu§malann netice

siz kald1gmi ve Milletler Cemiyetinin da· 
ha bir imtihan ge<;irecegini yazarak <<kim 
ba§ igecek, Tiirkiye mi, F ransa m1, Ce
nevre mi ?» diyor. 

Saint - Brice ]ournal'de, Cemiyetten 
<;ekilip <;ekilmiyecegimizi sorarak, Rusya 
ve lngiltere ile dostlugumuzdan bahsedi
yor ve bundan dolayi buna ihtimal ver
miyerek diyor ki: 

«Milletler Cemiyeti kararile ancak Su
riyeye kar~l son taahhiidi.imiizden s1yn -
labiliriz. Tiirklere Suriyece §ayam ka -
bul garantilerle iktifa etmezlerse anla§ -
rna imkansizdir.» 

Ak§am gazeteleri konu§malarm umu
lan neticeyi vermedigini yaz1yorlar. 

Intransigent diyor ki: « Tiirkler geri -
lememege gok azmetmi§ goriini.iyorlar. 
istiklal tezini kuvvetle muhafaza ediyor -
lar. Biz F rans1zlar anla§ma arzumuza 
ragmen Suriyenin tamamiyetini koruyan 
teklifimizden hi<;'bir zaman ileri gee;: -
medik. Bu devrede de uyu§ulacaga ben· 
zemtyor.» 

Aleni miizakereler bertaral 
edilmeli imif! 

Paris - Soir, cemiyetin karar vermesini 
me§ku~ goriiyor ve meselenin bir daha 
talik edilecegini yaziyor. 

Temps muhabiri Sandler ile diger dip
lomat! ann <;ah§tiklanm ve ehemmiyetli 
konu§malan yazarak bu i<;timada his;bir 
nihai karara vanlamamasi ihtimalinden 
ve bu takdirde konseyde aleni miinaka -
§alarm bertaraf edilmesinin derpi§i Iii -
zumundan bahsediyor. 

:{;'f.:{; 

L'lnformation gazetesinin 
garib bir makalesi 

Paris gazetelerinden L'information, 

Tiirk Pediatrie cemiyetinin 
senelik kongresi 

Turk Pediatric kurumu profesor Dr. 
ihsan Hilmi Alantarm ba§kanhgrnda 
akdettigi senelik kongresinde 1936 yl11 
idare heyeti raporu okundu ve kabul e
dildi. Bilahare yapllan yeni sec;:imde 
ba§kanhga profesor Dr. ihsan Hilmi A
lantar, ikinci ba§kanhga Ali $iikrii 
$avh, gencl sekreterlige Dr. Sezai Tu

birbirine z1d miitalealar 

20 kanunusani tarihli nushasinm, !sken· 
derun ve Antakya ihtilafma tahsis etti@i 
ba§makalesinde, Turk ve Fransiz mu -
rahhaslarmm Cenevreye hareket ettik • 
lerini haber vererek, Tiirkiye ile Fransa 
arasmda mevcud ifrat derece gerginligin 
hayli azalmi§ bulundugunu kaydetme • 
sine ragmen ba§tana§agi yanh§ olan ha
ber ve miitalealar yiiriiterek diyor ki: 

«Doktor Rii§tu Aras, Cenevreye gi • 
derken, beraberinde, Parisien aldigi bir 
raporu da gi:itiirmii§tur. F ransadaki el<;i
sinin bildirdigi neticelerin pek kat'i olma
digi kanaatini besledigi ic;:in, bunlan, sulh
perver bir hava i<;inde miizakere etmek 
tasavvurunda bulunuyordu. Fa kat, esas
ta, hic;bir degi§iklik yoktu. Ankara hii -
kumeti, Antakya ve iskenderun iizerin· 
de Suriye hakimiyetini kabul etmemekte 
musirdir. 

Mesele etrafmda, <;ok muhtelif tesir -
!ere tabi a<;Ik veya gizli bir miicadele 
devam etmektedir ve gitgide daha arta· 
rak devam edecektir. Filistinde ve sair 

yerlerde yapilmakta olan Arab propa -

gandasmm tehlikesini mudrik bulunanlar, 
goriinu§e gore Tiirklere muzahirdirler. 

Gene goriinii§e gore, Suriyeliler, Suriye 

vilayetlerinde h1ristiyanlann yardimma 

giivenmektedirler. Bunlar Turklerin 

kendilerini camilere sokmamast iizerine, 

ibadet ic;:in kiliselere iltica etmi§lerdir. 

(CUMHURiYET - Fransiz propa· 
gandasmm derecesine bakm!) V e nihayet 

levhayi itmam etmek ic;:in, Turk hiikumeti 

nin, Ingiliz siyasetinden <;ok mu§teki ol -

dugunu ve ingiltereyi F ransaya yard1m 

ettiginden dolay1 muahaze eyledigini de 

soylemeliyiz. Bu hal, hakikatte, ba§hyan 

muzakeratm iyi unsurlanndan biridir, 1n

giliz Hariciye N azmnm, bilhassa Fran· 

s1z tezini mildafaa etmek ve icabmda, 
menfaatimizin §iddetle mevzuubahs bu

lundugu bir ihtilafta hakemlik yapmak 

iizere Cenevreye gelecegi sozu yanh§ de
gildir. <;unku, iskenderun rejimi, bizim 
ic;:in sadece bir haysiyet ve hukuk mese~ 
lesi degil, ayni zamanda esash bit nokta

dir. Bunda, Musul petrol borulan ve 

mayii mahruk ihtiyacimizm bir k1sm1 
mevzuu bahistir.» 

(CUMHURlYET- Fransiz gazete 
sinin aktiiel hadiselere dair verdigi haber

ler ba§tan a§agt yanh§ ve Suriyedeki vazi~ 
yet hakkmdaki malumatl da yalandir. 
Bizim lngiliz siyasetinden mu§teki oldu~ 
gumuz mutaleasma ise gulmemek elden 
gelmiyor.) 

Naib Prens Pol 
[Ba~taraft 1 tnct sahtfede 1 

miinasebah iyile§tirmektir. Eger her 
millet bu hususta samimi ve ag1k ha • 
reket ederse, netice umumi sulhu do • 
guracakhr. 

l;iimdiye kadar Yugoslavya igin en 
biiyiik gaye bu oldu. 

Biz yalmz dostlanm1zla mevcud olan 
may, veznedarhga Dr. Fahri Belen, ittifaklanm1zi muhafaza edip kuvvet _ 
celse sekreterligine Dr. Muhiddin No- lendirmedik, ayni zamanda eskiden a
go aynldrlar. ram1zda bir tak1m zorluklar mevcud o-

Bundan sonra profesor Dr. ihsan Hil-
Ian memleketlerle de miinasebahmlZl mi Alantar tarafmdan cChlaude Ber -

navd Horner syndromu:t ile Dr. Fahri samimile§tirdik. Bu miinasebatm sa • 
Belen tarafmdan cSpina bifida occul- mimile§mesi hakiki bir dostluga inkrlab 
ta• vak'alarr takdim edildi. Miinaka§a- edebilecek ve hi9bir zaman eskiden 
lara Dr. Fedon Skuros ve Dr. Fahri Be- mevcud ittifaklarm zararma olm1ya • 
len i§tirak ettiler. 

Onun §imdi nerede oldugunu biliyor mu
sunuz? 

- Kat'i olarak bilmiyorum amma ba
zt deliller~ gore Atinaya gitmi§ olabilir. 

- Atin·ada mi?.. Allah Allah .. Bili
yorsun ya, Hasan Azmi de §imdi Atina
da ... 

- Biliyorum efendim ... Bu mudiirun 
Fikret Bey merhumun yakm dostu oldu
gundan da haberim vardi. Bu noktadan 
hareket etmek ve bir ipucu elde etmek 
miimkiindur. Oyle hareket edecegim .. 

Bu sirada serkomiser Nedim, dosyay1 
koluna almi§, gitmege hazulanmi~h ki bir 
telefon ~ald1. N edim ~ekilmek musaade
sini almadigi ic;:in beklemege mecbur ol
du. Mudiir telefonda: 

- Allo, allo .. Evet, buras1 .. Mudiir 
F ahri ... benim ... N eresi? T ayyare karar
gahi mt? N e dediniz?.. Ha peki... Soy
leyiniz, bekliyorum... N e dediniz? Sahi 
mi? Olamaz bu ... Y ok camm ... Murad 
Ferdi ha? 

F ahri Bey, telefonu birdenbire kese -
rek Nedime dondii: 

- Nedim, bekle, gitme ... Bir haber 
var, hem de ne haber!. 

Sonra tekrar telefonda: 
- Peki, dedi. Si:iyleyiniz bahhm ... 

cakhr.:o 

Bu sefer muhavere inkitasiz devam et
ti. Miidiir F ahri Bey dinliyor, arada bir 
keserek bir§ey soruyor, sonra gene dinli
yordu. Komiser Nedim, sabuh ve sakin, 
dosyast kolunda, hi~bir hayret eseri gos
termeksizin bekliyordu. Mudiir telefonu 
biTakarak kendisine dondiigu zaman sii
kun ve lakayid vaziyetini buakarak dik -
katie ona baktJ. Miidiir, yiizii gozii ki
zarmi§ ve miiteheyyic bir hal de: 

- Olur §ey degil, olur ~ey degil... Bu 
seferki hepsinden daha miithi§ geldi ba
na ... Hepsinden daha esrarengiz ... He -
men oraya gideceksin Nedim ... 

- Tabil gidecegim efendim ... Am· 
ma nereye? 

- Dogru... N ereye gideceksin? Onu 
soylemiyoruz. 0 kadar §a§!Tdim ki .. ..
Hayatimda bu kadar miithi§ bir muam~ 
rna kar~Ismda kaldiglmi bilmiyorum. Ba~ 
na telefonda ne haber verdiler, anladin. 
degil mi? 

- Hayir, yalmz Ferdiden bahsedi " 
yorlardr galiba ... 

- Evet, zaten mevzuu bahsolan da 
odur. Dun istanbuldan Atinaya hareket 
eden tayyarelerden biri bizim tayyare 
istasyonunda bir noktada karaya inmi§·• 

[Arkaaa var] 
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Nuri Conker ve Conkbay1n muharebeleri : 5 r•J 

Atatiirkii koruyan saat 
ve Conkerin yaralanmasi 

« lspanya bir ecnebi 
istilis1 arifesindedir » 

·1~ CumhuriyetJII 
u=tl @l u ~ s g ~ (b!) IFil (b!) 

Bir ~ikayet 

matbaam1za. miiracaat ederek Ankara Ma- 1 Dolar 
Hiivlyetini sakladiglmlz blr okuyucumuz I 1 sterllD 

[Ba$tarat1 1 tnct sahifedeJ Parti gene! sekreteri M. Thorez de arif Vekaletine 1/ 12/ 936 tarihinde gi:inder- 20 Fransl7 Fr 
digi bir istidaya hala cevab alamadigmdan 20 Llret 

F astaki haklarmdan vazge<;ecegini asia soz alarak cesur ispanyol milletini, §eci ve hil;bir netice ~lkmad1gmdan §ik~yet et- 20 Belcika Fr 
iimid etmemelidir.» ordusunu ve ispanyada c;ah§an beynelmi- mi§tir. Kariimizin taahhiidlii olarak gon- ~~ g~~r~ Fr 

A\t~ 
u17. 
l tl!. 
ll<l 
1 "u-

- 2. 
lll. 

. 65. 
iO. 
u3. 
1f>. 

SahlJ 
b:.l&. 
U6. 
111. 1 

125, 
llo. \ 
2l! 

(>75: 

Y arab Nuri Conker, soz soyliyemiyecek hale gel
digi zaman sozlerini parmagile topraga yazmi~b 

ihtilalciler biitiin gemileri lei kuvveti selamlamJ•hr. M. Thorez derdigi istidanm makbuz numarasi 639 dur. 

1

20 Leva 
' ' Nazan dikkati celbederiz. 

arafltracaklar Hiikfimetin ispanya hakkmda yiiriittiigii 2J J;;~r~ronu 
Salamanca 22 (A.A.) - Requete siyaseti tenkid etmi§ ve Fransada bir 1 Avusturva 81 

radyo istasyonu, General Franco'nun u- Sovyet rejiminin kurulacagma iman1 ol- Rende Alman tahkimat~ ~ ~~~~ 
~0. 
2:>. 
20 

23. 
66, I 

80, 

23. 
28. 
:.!2. 

Merhum Nuri Conkerin ruhuna !that mumi karargah! tarafmdan «Beyaz» do- dugunu ooylemi§tir. M. Thorez sozlerim (Ba$taratz 1 !nei sahifede> 1 Peni!'O 

nanmaya ispanyo) sularmda sefer eden . ~u ciimle ile bitirmi§tir: <;ikaya Fransamn ingiltereye vermi§ ol - I~~ t;~ar 
biitiin gemileri durdurmak ve ara§tlrmak «- Orta ve i~c;i s1mflannm devamh dugu teminata miimasil teminat verip I Ruble 
emrinin verilmi~ oldugunu bildirmektedir. ittifakm1 temsil eden Halk cephesini hi<;- vermiyecegi hakkmda hi~bir §ey soyle - · 1

1 ;~;~c a~~nu 
,Simdiden hiikumet'<ilerin yedi yiik gemi- bir kuvvet kiramiYacakbr.» rnemektedirler. Bu mehafil. Almanya - 1 Banknot us B -

~1. 
11. 
4.!S. 

si zaptedilmi§tir. Bu gemiler Ceuta'ya Lizbonda suikasdlere kar'I mn M. Hitler'in yeni bir Lokarno'ya aid 

gonderilmi§tir. Orada bu gemilere silah §iddetli tedbirler almacak tekliflerindenberi Bel~ika meselesinde bir 
(,:EK.LEK 

konulacak ve bu suretle «Beyaz» donan- Lizbon 22 (A.A.) _ Lizbon §ehri- degi§iklik vukua gelmi§ oldugu miitalea-
ma. kuvvetleri artmlm1~ olacakhr. nin banliyi:isiinde _ii<:; bomba patlami§hr smda bulunmadJgmJ ilave etmektedirler. 

«KIZil» tayyareler, Getafe yakmmda Bunlardan biri bir harb malzemesi de - Dr. Gobels tekzib etmif 
Franco kltaatmm mevzilerini bombard1 - posunda infilak etmi§ ise de ika ettigi ha- Briiksel 22 (A A.) - Nation Beige 
man etmi§lerse de hasar ika edememi§ler- sar m'uhim degildir. gazetesinin Berlin muhabiri M. Hitler':n 
dir. Polis bombalarm patladigi binalar bir ademi tecaviiz pakt1 teklif etmi§ ve 

Diinkii gun Madrid cephesinde siikun ic;inde bulunanlarla civarda oturanlarm ya edecegine dair ecnebi membalanndan 
ic;inde g~mi§tir. Y almz tayyarelerimiz, hepsini tevkif ederek isticvab etmi§hr gel en haberleri Propaganda N azmmn 
biraz faaliyet gi:istermi§ ve payitaht iize- Suikasd tertibatmm kimin tarafmdan ya- kat'iyetle tekzib ettigini bildirmektedir. 

rinde cevelanlar yapm1~hr. p1ldig1 heniiz meydana <;1kmam1§ olmas1 Briikselde ne deniyor? 
Fransrz ayant da goniillii tedhi~c;ilerin ii<:; be§ ki§iden ibaret oldugu Briiksel 22 (A.A.) - Diplomatik 

memnuiyetini kabul etti zehabmi tevlid etmi§tir. mahfiller M. Hitler' in Fran sa ve ingil-
Paris- 22 (A.A.) - Ayan meclisi, Diin ak§amki kabine toplanllsmdan tereyi takliden Belc;ikamn bitarafhgmi 
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Yaralt Nuri Conker hcwtahanede kendistni ziyarete gelen Salih Bo~okla beraber 
M b

• sonra ne§redilen bir tebligde komiinist - taahhu"d edeceg~ini vadeden beyanatta 
e usan meclisinin yaphgl gibi yapa - d 1 b 'k d 

ler tarafmdan tertib e i en u SUI as • bulunmas1 ihtimali hususunda ketum dav-
rak hi.ikumete, alh ayhk bir miiddet ic;in lar dolayisile almacak tedbirlerin hiiku - ranmaktadJrlar. Bu mahfiller, Bel~ika 

I ESHAM -
1 0 agustos giinu, Atatiirk, muharebe- ket yaprm§ti. 0 zaman. gene kurnandan, 

yi evvelce yazdig1m1z gibi, ~nkbaym vakur ve sakin fakat sert bir sesle Erme
tepesinin hem en gerisinde buJunan 8 inci ni emir zabitine §U sozleri soylemi§ti; 
hrka karargahmdan takib ve idare edi- -Sen daha, cephe gerisinde pathyan 
yordu. Buras1, daha evvelk.i giinlerde bir §aTapnelden korkuyorsun. lleri hat -
vuku bulan muharebelerde, birka~ defa lardaki vaziyeti nereden gi:iriip bilecek -
ahmp verilmi§ oldugu i~in. Tiirk ~ehid- sin? 

1spanyaya goniillii gi:inderilmesini menet- k 'k d'l · Jd ~ b 'ld ' '] k metc;e tet J e 1 IDI§ 0 ugu 1 m me - hiikumetinin Almanyadan heniiz bu hu
mek hususunda tam salahiyetler veren 

Anadolu ~m % 
Kapanl$ 

60 pe§m ~1 oO 21·50 I 
I 

kanunu ittifakla 0 a kar~1 283 reyle ka- tedir. susta hi~bir nota almamJ§ oldugunu soy-
Milli meclis te diin toplanmi~ ve bu lemekle iktifa etmektedir. 

Asian 91mento . 6:'> l:l.8J 
Merke2 .!:lank as1 97 oO 97. 

bu! etmi§tir. cinai tertibat dolayJsile teessiifiinii beyan 
Al b ·z· J h Londranrn miitalealar~ 

- t S T t K K A Z I. A R 
man ceva 1 verr ryor etmi§tir. Reisin teklifi iizerine mec is ii- ~-- AQJ!J~ Kapan~ 1 

leri ve ingiliz i:iliilerile dolu idi. Orada Vahan Efendi, pathyan mermi kar~J -
dolasanlar. bu cesedlere taluhp dii~me - smda gayri)htiyari gosterdigi korkudan, 
mek . i<;in, dikkat etmege mecbur oluyor- utanmJ§tJ. Kahraman kumandanm path
lard!. Cesedlerin ekserisi tefessuh ederek yan mermiler kar§ISlnda gi:isterdigi la -

§i~mi~ oldugu i<:;in burada kokudan du- kaydi ve siikfmet, ona cesaretin ne de -
rulmuyordu. S1hhiye boliigii teskerecileri mek oldugunu anlatmJ§tJ. !htiyat zabiti, 
alelacele bunlann bir hnmm gomdiiler. kumandanm si:izleri iizerine k1pklrmJZJ 

Berlin 22 (A.A.) - Reuter ajansJ kfimetten bu hususta icab eden tedbirle- Londra 22 (A.A.) - Siyasi miiw 
muhabirinin emniyet edilir b~r membadan rin almmasmJ istemi§ ve hiikumetin mii· hidler Bel~ika hakkmda M. Hitler tara· 
ald1gJ bir habere gore gi:iniilliiler meselesi tesanid oldugu hakkmda teminat vermi§- fmdan soylenecek muhtemel bir nutkun 
hakkmdaki ingiliz notasma verilecek AI- tir. ingiltereyi M. Eden'in Avam kamara -
man cevab1 aglebi ihtimal yarm tevdi e- Soz alan hatibler icab ederse ~iddetli smdaki nutkunda tasrih ettigi tarz1 hare-

Ti.irk borcu I pe~tn ~ U5 ~2 10 

I 
rurk borcu I vadell 22 41>. 22.2:> 

• :t n· vade! ~u.~7E> .J0,7~5 
Sivas - Erzurum 2 ~5. 9:>. 
~o/c~o~2~H~az~i~n~e ________ 66~75~-----6-6_7_5_: 

Atatiirk mermi yagmuru altmda oldu ve selam verip <;ekildi. llerideki va-
8 inci f~rka karargahmm bulundugu ziyeti tamamile bilmek ve taarruzu ona 

yerde, y1k1k bir to~u gi:izetleme yeri gore sevk ve idare etmek lazJmdl. Grup 
vard1. Bu gi:izetleme yeri, §i:iyle bOyle bir kumandam, siivari miilazimi Saimi <;a -
s1gmak te§kil ediyordu amma, Atatiirkle g1rd1: 
maiyeti erkanmdan kimsenin oraya gir - - En ileri hatlara kadar gidip vazi

yeti tetkik ediniz; Sahinmtm ahmp alm
madJgJnJ ogreniniz. Siiratle bana bildiri-

mek aklma bile gelmiyordu. Halbuki o 
mevki, §iddetli bir dii§man to~u ate~ine 
maruzdu. Dii§man gerilere yaptigJ ate§i, 
en ziyade, takviye kJt'alanmlZln uzerin
den a~makta bulunduklan. Conk tepesi
le bunun ~imal ve cenubundaki boyunla
ra tevcih ediyordu. Conk tepesi pek sivri 
oldugundan mermiler ya oniinde path
yor. yahud a§arak arkada Kordereye dii~ 
§iiyordu. Bu yiizden Kordere pek tehli
keli bir yer olmu~tu. Orada bulunan ih
tiy at k1t' alan efradile hafif yarah olup 
ta yaralanm sard1rmak iizere Kordereye 
<:;ekilmi~ olan askerlerimiz arasmda, te ~ 
[>eden a§JP dereye dii§en mermilerden 
yaralananlar vard1. 

I 0 agustos Conkbaym muharebesinin 
devam ettigi miiddet~e {saat 4.30 dan 
18 e kadar) grup f1rka karargahlan 
Conk tepesindeki gozetleme yerinde, 12 
saatten fazla miithi~ bir ~arapnel yagmu
ru altmda kalm1~lardJ. 

Atatiirkiin saatini parfaltyan 
misket 

Bu arada, bir ~rapnel misketi Ata -
tiirkiin gogsiiniin sag tarafma isabet ede
rek kii~iik bir delik a<:;mJ~tJ. Y anmda bu
lunan emir zabiti siivari miilazimi Saim 
{§imdi erkamharb kaymakarru ve Siivari 
Binicilik mektebi kumandan1) bir emir 
telakki ederken bu kii~iik deligi gormii§; 

kumandamna: 
- Vuruldunuz efendim, demi~ti. 
Gene zabit, o vakit ~u cevab1 alm1~h: 
- Sus. Benim yaralandiglm duyulur-

sa kuvvei maneviyenin bozulmasJ ihtima

li vardn. 
Atatiirk. gogsiine kuvvetle bir~eyin 

c;arphgm1 duymu§, viicudiine bir kur~un 
veya ~arapnel misketi isabet ettigini an -
!ami~, fakat gene siivari miilazimine si:iy
ledigi dii~iince ile askerlerinin ~evkini 
bozp1amak ic;in aldirmami§tl. Biraz son
ra, saatine bakmak istedigi zaman, ~arap
nel misketinin saatine isabet ederek par
c;alandJgmJ gi:irmii§ti.i. Miilazim Saim, 
kumandammn saati parc;alandJgmJ go -
riince, hemen kendi bilek saatini c;1kanp 
Atatiirke takdim etmi§ti. 

Bu mada. muharebe biitiin ~iddetile 
devam ediyordu. Conk tepesindeki grup 
f1rka karargahlan ate~ ve demir yagmu
ru altmda c;ah~IyorlardJ. Grup kumanda
m gelip giden emir zabitlerinden hiicu -
mun terakkisi ve nerelere dayand1g1 hak
kmda malumat ahyordu. Bir arahk, al
manca bildigi i<:;in Alman kumandanlara 
emir zabitligi eden Vahan Efendi ismin
de bir Ermeni ihtiyat zabiti gelmi~. ileri 
hatlardan geldigini soyliyerek kumanda
nma hiicum eden bi:iliiklerin nerelere var
dJkl<mm anlatmaga ba~lam1~h. Zabit, 
tam izahat verirken yakmda bir ~arapnel 
patlam1~, Vahan Efendi, bu infilaktan 
korkmu~. saklanmak ister gihi bir hare -

*] Bundan evvelkl yaz1Iar 19, 20, 21, 22 
·-t<i'mun tarihll sa.yllanmJzdadJr. 

mz. 

Suih zamanmda, resmig~id veya ma
nevrada imi§ gibi bir mahmuz §akJTtJSJ, 
sert bir selam ... Ve sonra, gene zabit, 

kumandammn emrini yerine getirmek i -
c;in firlad1. Kimbilir, belki de gelmemek 
iizere gittigi halde, f1rlaYJ~mda en kiic;iik 
tereddiid eseri bile yoktu. 

Nuri Conker yaralz 
Biraz sonra, iki teskereci nefer, Conk 

tepesindeki, gi:izetleme yerine bir sedye 
getirdiler. Bu sedyenin ic;inde yarah bir 
zabit, benzi solgun yatJyordu. Bu yarah 
8 inci f1rka kumandam Nuri Bey, yani 
merhum Nuri ~nkerdi. F1rka kumanda-

m, ileri hatlarda askerlerile yanyana har
bederken yaralanmi§tl. Atatiirk aziz ar
kada§mm iri viicudiinii, sedyenin iistiinde 
goriince miiteessir olmu§tu. Fa kat o <;e -
lik iradesile teessiiriinii gostermedi: 

- G~mi~ olsun, dedi. 

- T e~ekkiir ederim. 

Gnrp kumandam, f1rka kumandamnm 
ileri hatlarda oldugunu biliyordu. He -
men, ona vaziyeti sordu. Nuri Bey, sed
yenin iistiinde, ya ttJgJ yerden vaziyeti 
kumandanma anlatmaga ba§ladJ. Bu 
muhte~em bir kahramanhk manzarasJ idi. 
Si:iylerken yaralmm yava§ yava§ takati 
ve sesi kesiliyordu. 

- ,Sahinmh daha ... alamad1k ... m-
tm ... dar boyun ... noktas1nda ... on ka-
dar ... makineli ... var ... Bizi ... yan ... 
ate~ine ahyor ... 

F1rka kumandam kesik kesik anlat1 -
yor ... Grup kumandaru, mavi gi:izlerinin 
c;elik menevi~leri :tim~ekler gibi ~akarak 
dinliyor ... Dii~man mermileri sagga, sol
da, onde. arkada pathyordu. 

Atatiirk yarah arkada~mm ikinci bir 
yara almasmdan endi§e ederek, sedyenin 
yan y1k1k to~u gi:izetleme yerine gi:itii -
riilmesini emretti. Ho§ buras1 da, to~u 
ate~lerine kar~I degil, tayyarelere kar§J 
mahfuz bir yerdi. 

Nuri Bey, izahatma orada devam et
ti. Bir an geldi ki sesi c;ok giic; i§itiliyor
du. 0 zaman. emir zabitleri sedyenin 
iistiine igilip onun ooylediklerini pek ya
kmdan dinlemege ve kumandana arzet
mege ba§ladJ!ar. Nihayet, yarahnm sesi 
biisbiitiin kesildi. Onun sesi bitmi~ti am
rna izahah ve enerjisi heniiz bitmemi~ti. 
kolunu uzattl, soylemek istediklerini, yJ
kJk gozetleme yerinin kenar ~ivinin top -
raklan iistiine parmaklarile yazd1. 

Kahraman Tiirk askeri, yava§ yava§ 
damarlanndan bo~anan kanmdan evvel, 
lath canmdan once biiyiik vazifesini dii
~iiniiyor, vaziyet hakkmdaki izahah bit
meden evvel, geri gitmek istemiyordu. 

Nihayet si:iyliy~cekleri bitti. T opraklarm 

iisti.ine yaZI yazan elini kabalagmm kena-

dilecektir. tenkil tedbirleri almmasmJ istemi§ler ve ketten inhiraf ettirmiycc~gini beyan et -
M. Hitler alakadarlann bu husustaki milletin her ne pahasma olursa olsun mektedirler. Bu nutkunda M. Eden Al

fikirlerini aldiktan sonra notanm metnini miidafaasJ laz1mgeldigini si:iylemi~lerdir manya ile ikllsadi sahada bir i§ birligine 

TAHVILAT I 
-- Ac1114 Kapanl$ 

Anadolu I vadell I 3~ ou ~. •50 
:t II va o5J ~ 55 J 

tasdik etmi~tir. · Hatiblerden baZJlan bu son giinler giri~ilmeden evvel bu memleketin siyasi 
Fransada herhalde bir Sovyet zarfmda yapilan suikasdlarm bilhassa taahhiidlerde bulunmasi lazJmgeldigini 

L.I ~An•a•d~o-lu~m~ii--~pe~~~~-;~-·-80._.__._~~:20 1.1 ,. mil vadell 

rejimi kurulacakmtf vahim bir mahiyet arzettigini c;iinkii ted- kaydetmi§ti. Ayni mii§ahidler bu taah -
Paris 22 (A.A.) - FranSIZ komiinist hi~ilerin nezaret binalanna taarruz ede- hiidlerin Memel. Dantzig, Cekoslovak • 

partisinin milli konferansmda soz alan cek'kadar kiistahhg1 ileri gotiirdiiklerim ya. Avusturya, Bel~ika gibi Avrupada 

Zahire Borsas1nda 
diinkii muameleler 

Ayan azasmdan Marcel Cachin, ispan- beyan etmi•lerdir. Almanyamn miidahalesine maruz §ehir 1 - ithalat: Bugday 482, arpa 19 1/4, 
~ I k tl d t ·r d'l - r· ~avdar 30, tasutye 32 1/ 4, yapak 7, bade1_n 

yol muhariblerini hurmetle selamlamJ§ ve Bu hatibler bu binalarda c;ah§anlann veya mem e e ere e e§mi e 1 mesl a- 191 3, zeyt!nyag1 40. miSrr 6, mercimek 5, 1Q 

Frans1z komiinist partisi Sovyetler Birligi suikasdcJlarla birlikte hareket etmelen Zlm gelecegini si:iylemektedir. ceviz 2 1/2, tlftlk 12 ton, afyon 537 kilo. 
Almanya bundan maada dort sene - · t B "'d 378 dar 383 1/ 1 

partisile ayni noktai nazarlar besledigini ihtimali bulundugunu da ilave etmi§ler - Ihraca : U,; ay • ~av · • hk plamnm tatb1kmdan da vazgec;meh -
1 

razmol 204, ya.pak 20, .ke.tentohumu 29 31_~· 
temin etmi§tir. dir. dir. <;unkii bu plan sureti umumiyede k1l 19 1/2, ilt cevlZ 5, t1ft1k 24 1/2, k,a~am'lill: 

b d b - k • h I k 1• h' 35 3/4 ton. ura a 1r as en az1r 1 p am rna Iye- t 1 . 

Davamrz oniimiizdeki sahya kadar Konseyde goriifiilemiyecek tinde telakki edilmektedir. ~ugct!; :e~·knosu 6 kuru§ 3o para.dan 
• • • - kilosu 6 kuru§ tan 6 k.urlUl 10 paraya ka ""' 

[Ba$tarata 1 tnct sahtfedeJ 

meselelerile yakmdan alakadar bulunan 
bu meseleyi tetkik edecek olan komis -
yona lngiltere, Kanada, Am erika, Fran
sa, Sovyet Rusya. italya, ]aponya ve 
Brezilya i§tirak edeceklerdir. Almanya 
komisyona gayriresmi surette i§tiraka da
vet edilecektir. 

Hatay davasr i~in bir likir 
Sancak meselesine gelince Turk ve 

F rans1z murahhas heyetleri arasmda 
miizakerelere devam edilmekle beraber, 
heniiz iimid verici bir netice elde edile -
medigi anla§JlmaktadJr. Milletler Cemi
yeti mehafilinde bugiin deveran eden bir 
§ayiaya gore, Sancak ihtilah hakkmda 
Lahey Adalet Divammn miitaleas1 so -
rulmasJ ve cevab gelinciye kadar ihtila
fm konseyde tetkikinin tehiri hakkmda 
bir noktai nazar tebelliir etmi§tir. Maa -
haza alakadar mehafilde bu rivayeti te
yid eder malumat yoktur. 

Diinkii temaslar 
Diger taraftan raportor M. Sandler 

Tiirk ve Frans1z noktai nazarlanm bir
birine yakla~tlTmak i<:;in durmadan ~ah -
§Jyor. M. Sanc;ller bugiin T evfik Rii§tii 
Arasla F ranSJZ Hariciye N azm M. Del
bos'u ziyaret etmi§ ve uzun miilakatlarda 
bulunmu§tUT. 

Hariciye V ekili T evfik Rii§tii Aras 
Sancak meselesinin safahatJ hakkmda 
Ankara ile daimi temas1 muhafaza et -

mektedir. 

Hariciye Vekilimiz, M. Litoinol 
ve Edenle goriiflii 

Sovyetlerin Hariciye Komiseri M. 
Litvin of bugiin ogle yemegini F ranSJZ 
Hariciye Nazm M. Delbos'la beraber 
yemi§ ve uzun bir miilakatta bulunmu§ -
tur. Y emekten sonra M. Litvinof Hari -
ciye V ekili doktor T evfik Rii§tii ArasJ 
ziyaret etmi§tir. ingiliz Hariciye N azm 
M. Eden de bugiin T evfik Rii§tii Aras, 
M. Delbos ve M. Litvinofla miilakat -
larda bulunmu§tur. Bugiin ge<; vakte ka
dar mi.isbet bir netice <;1km1yan bu mii
zakerelere yarm devam edilecektir. 

DOCAN NADI 

nna gotiirdii, mafevkini selamlad1. 
Atatiirk, sevgili arkada~ma, 
- T e§ekkiir ederim. S1hhatler temen

ni ederim. B1r§ey degil, <:;abuk iyile§irsin. 
gene beraber c;ah§mz. dedi. 

Sedyeciler, 8 inci f1rka kumandam 
Nuri Beyi geriye dogru gi:itiirdiiler. 

[Arkast varl 

ABIDIN DAVER 

Dost devletler davam1za 
muzaheret gosteriyorlar 
Ankara 22 {Telefonla) - Og -

rendigime gore miihim bir dost dev
let Sancak davasmda Tiirk noktai 
nazarma tamamile ve sonuna kadar 
muzahir oldugunu bildirmi~tir. Di -
ger bazt devletlerin de bu muzahe -
retlerini ayrtca ve sureti mahsusa -
da bildirdikleri anl8§1hyor. Vaziyel 
Sancak ihtilafmm Tiirkiyeden baric 
miihim muhitlerde Tiirkiye ile Fran
sa veya iddia edildigi gibi Tiirkiye ile 
Cemiyeti Akvam arasmda bir mese
le degil, bir hak, hakikat ve prensip 
davast olarak goriilmehte bulundu
gunu tebariiz ettirir ~ekildedir. 

Bu davada hak ve hakikate miiza
herelin ayni zamanda sulhu ve bey
nelmilel tesaniid ve emniyeti de ko
ruyacagt zihniyeti gittik~e kuvvet 
bulmaktadtr. 

Heyeti V ekile 
Ankara 22 (Telefonla) - Vekil

ler heyeti bugiin ve bu gece de top
landt. Bu i~timalarda Cenevreden 
gelen malumat iizerine miihim ko
nu.malarda ~ulunuldugu tahmin e -
dilivor. 

Fransa agztnr degi~tiriyor 
Cenevre 22 (A.A.) - Anadolu A

jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
Sabahki Paris gazeteleri Tiirkiye he

yetinin taleb ve iddialanna ve buradaki 
taVJr ve vaziyetine kar§I miilayim gi:iriin
mekte~irler. 

Sancak davamrz salrdan evvel 
goriifiilemiyecek 

Cenevre 22 (A.A.) - Anadolu A
jansmm hususl muhabiri bildiriyor: 

Bugiin gene muhtelif heyeti murahha
salar arasmda meselemiz hakkmda hususi 
temaslar devam etmi§tir. Aras bu sabah 
Amerika sefirini kabul etmi§tir. Mese -
lemiz konseyin ruznamesinin sonlannda
d~r. Sahdan evvel konu§ulacagJ tahmin 
olunamaz. Esasen hayli ~etin miizakere
leri istilzam eden bu meselede her hangi 
bir §ekli halle varabilmek i~in hususi te
maslann daha birka<; giin devamma ihti
ya<; goriiliiyor. 

Konsey bugiinkii i<;timamda muhtelif 
mesaili cariyeyi gorii§mii§tiir. 

Danzig meselesi 
Milletler Cemiyetinde 
Cenevre 22 (A.A.) - Bugiin umuml 

bir celse akteden Milletler Cemiyeti kon
seyi teknik baklmmdan baz1 tedbirler a -

T1b cemiyetinde dar, arpa. bira.Ilk knosu 4 kurU§ 35 paradan 
7 kuru~ 25 para.ya kadar, bugday klZilca. 
5 kuru§ 5 paraya kadar, 9avdar kilosu 5 
kur~ 32 paradan 5 kuru§ 35 paraya kadar. 
yulaf kilosu 4 kuru~ 30 paradan, yapa.k A
nadol kllosu 61 kuru:;;tan 65 k.uruea kada<. 
tlftik mal kllosu 150 kuru~tan, ~aka! deri
si ~lfti 200 ku~tan 225 kuru~a kadar, 
kedi derisi ~ifti 200 kuru§tan 210 kuruc.a. 
kadar, kunduz derisi ~ifLi 1280 kuru~tan 
1400 kuru§a k.a.dar, kurd derisl c; i • 300 ku
ru§tan, porsuk derisl ~lfti 630 .. uru~tan, 
sansar derisi ~lfti 2950 kuru§tan 3600 kuru
~a kadar, tilki derisi 9ifti 500 kuru~tan. 
tav~an adedi 23 kurrll§tan. 

Evvelki gi.in toplanan T1b cemiyetin
de profesor operator M. Kemal maden 
kanseri ve cerrahi tedavisi hakkmda, 
operator Cemil ~erif Baydur da sinir 
cerrahisi hakkmda tebliglerde bulun-
mu§lard1r. 

hnmasm1 kararla§tJrmi§tlr. 
Y almz konseyin miittefikan ald1g1 bir 

kararla degil, fakat sadece rey ekseriyeti 
ile Lahey beynelmilel divanmdan ehli -
hibre raporlan istenebilmesi hususunda 
uzun miiddettenberi yapllan bir teklif 
hakkmda bir miizakere cereyan etmi~tir. 

Bilhassa Polonya ve isvec;. esasen ni
zamname tarafmdan derpi§ edilmemi§ 
bulunan hakem i§inin geni§letilmesini_ tah
riren reddetmi§lerdir. Romanya D1§ l§leri 

bakam, memleketinin bu hususta takm -
d1g1 menfi vaziyeti izah ve tavassut i§i
nin Milletler Cemiyetinin Lahey divanma 
tedricen intikalindeki tehlikeyi i§aret et -

mi~tir. 
Bu hususta heniiz bir karar verilme -

mi§tir. isv~ delegesi Unden'in teklifi ii
zerine mesele, Milletler Cemiyetini 1slah 
komisyonuna tevdi edilecektir. 

Konsey celsesinden evvel, F ransa, 1s
v~ ve ingilterenin i§tirakile te§ekkiil e
den Danzig serbest §ehri i§leri komitesi 

toplanml§hr. 
M. Eden, Polonya delegesi M. Beck 

ile sabahleyin y~ptJgJ miilakat hakkmda 
rapor vermi§tir. U~:;ler komitesi, mavzuu
bahs miilakat hakkmdaki tahriri raporu 
tetkik etmek iizere yann bir i<;tima daha 

yapacaktn. 
M. Bek'in temaslart 

VaT§ova 22 (A.A) - Cenevrede 
bulunan M. Beck Ti.irkiye delegesi 
Rii§tii Aras ve Letonya delegesi Mun -
ters ve Dantzig Ayan meclisi delegesi 
M. Greiser'le gorii§IDU§tiir. Polonyamn 
Cenevredeki miimessilleri M. Beck ve 
Eden arasmda yap1lan gorii§meden do -
lay1 memnuniyet beyan etmektedirler. 

Polonya heyeti, ham maddeler hak -
kmdaki rapora dair olan tetkikahm bi -
tirmi§tir. Ham maddeler meselesinin haJ
Ji ic;in hususi bir komisyon te~kili bu ra -
porda teklif edilmektedir. 

Almanya iptidai maddeler it;in 
miizakerelere i$tirak etmiyeeek 
Cenevre 22 (A.A.)- Almanya, ham 

maddelerin daha miikemmel bir §ekilde 
tevziini tetkik ic;;in Milletler cemiyeti 
Konseyi tarafmdan yakmda te~kil edile· 
cek olan komisyona i§tiraki kat'i olarak 
reddetmi§tir. 

3 - Telgraflar: 21/1/937 
Londra miSrr Laplata ikincikanun tah ~ 

mill korteri 23 §i. 1 1/2 pe. Kl. 3 Kr. 29 Sa., 
Londra ketentohumu Laplata ikinctkamm 
talunlll tonu II ster. 17 §i. 6 P. Ki. 7 Kr. 25 
Sa., Anvers arpa Lehlstan ikincLkanun, ~u
bat tahmili 100 kilosu 120 B. Frank Ki. 5 
Kr. 11 sa., Liverpul bugday mart tahmili 
100 libresl 8 9!. 7 pe. Ki. 5 Kr. 87 Sa .. §ika
go bugday Hartvinter mayiS tahmill bu -
~II 130 1/4 sent Ki. 6 Kr. 05 Sa., Vlnipel~ 
bu!!;day Manitoba mayiS tahmlli bu~eli 122 
7/8 sent Ki. 5 Kr. 71 Sa., Hamburg i~ fm
dJk G!resun derhal talunili 100 kilosu 159 
R. Ma.rk Ki. 80 Kr. 96 Sa., Hamburg i~ fm
dJk Levan derhal tahmil 100 kllosu 159 R. 
mark Ki. 80 Kr. 96 Sa. 

c YENi ESERLER ) 
Yeni A dam 

160 mel saylSJ ~1kt1. i9lnde ismail Hak
kJ Baltac10glunun cBu fuhU!il sona ersin:t. 
cBlr ince ve blr kaba adam•, cHayatlm>. 
Htiseyln Avnlnin cTiirkiye ~~~1 tarihlne da
ir:t cSinan mahallesb, Hiisameddin Boz
ok~n cHarb:t ba9l1kh makalelt;~ile Dr. S. 
Yrrcalmm cAgu.ste Comte ve Oliiler A~kn 
ba~llkll terciimeleri, Sefer Ayteklnln « 'l'i .. 
plye yem olan adam:t adll hlkayesi vard1r. 
Karilerimize ehemmlyetle tavslye ederiz. 

H a lk Bilgisi H aberleri 
Emlnonii Halkev1nden: 
Emini:inii Halkevi Dil, Tarlh ve EdeblY"-" 

§Ubesi tarafmdan her ay c;lkarilmakta oJan 
(Halk Bilgisi Ha.berleri) nln 63 iincii sayJ
SJ ~Jkm1~t1r. Bu say1da.: (Bilyiller hakkm
da) M. Halid Bayn, <istanbul masallari) 
Naki Tezel (Kul Oksiiz) 0. Bahadrrhoglu, 
(Etnografy~ ve folklor si:izliik taslagu .M. 
Iii. Ulkiit~rr, (Klrklarellll Tcvfik Beybabal 
V. Lfltfi Salcl, (A§lk Fevzinin ~iirleri) T. 
Miimtaz Yaman glbl imzalarm yaz1lart var
dlr. 

Halk Bilgisl Haberlerl memleketimtzde 
91kan yegli.ne ve ~ok k1ymetli folklor mec~ 
muas1d1r. Bu !lmi mecmuayi biitiin taril'l
!iilere, edeblyaj;(;Jlara ve dtlcilere tavsiye 
ederiz. 

caonlar, konferanslar, kongreler 
Halkevinde konferans 

Emlnonii Halkevinden: 
2411/937 pazar giinii saat 14 te Evlmiz1JI. 

Cagaloglundaki merkez salonunda MalteP0 

A.skert Llsesl felsefe o!!;rctment Hatayll Ba1 
Ahmed Fa1k Tiirkmen tarafmdan (Hat:!. • 
ym ic;timai ve tarihl durumu> mevzulu bit 
konferans verilecektlr. 

Davetiye yoktur. Herkes gelebillr. 



23 ikincikiinun 1937 

r•••••••••••• .. •! istanbul asliye birinci ticaret mah -
Allahm yaratb&'t tabii ve saf • kemesinden: 

,_ocuk g~dala11 Tap,.ile§tof veresesinin Mahmudpa -

Pirim~, yulaf, mercimek, bugday, 
irmik, pafates, mtsrr, arpa, c;av • 
dar, tiirlii, badem 

HASAN ozlii 
Unlarile 

'<ocuklanmz1 besleyiniz ve bU. -

yiitiiniiz. Vitamini ve kalorisi bol 
olan bu ozlii unlanndan istedik -
lerini ve sevdiklerini blkhrm1ya • 
rak degi§tire degi§tire yediri • 
niz. c;abuk biiyiirler, ~abuk d~ 

'<1karular. 
Hasan markasma dikkat. Baflka 

~ada yeni Yarun banda 29 numarada 
Murat Levi aleyhine a'<hgt haczin fek
ki davast neticesinde 13/1/937 tarihin· 
de kabili temyiz olmak iizere sadir olan 
gtyabi hiikmii havi 21/1/937 tarihli ve 
14 adedli ilamda oturdugu yer belli ol
zmyan Murat Leviye teblig olunama -
dt&'tndan i§bu ilam1 teblig ve ilam aley· 
hine kanuni yollara miiracaat etmelc 
i!;in kendisine bir ay mehil verilmi§ 
oldugu hukuk usulii muhakemeleri 
kanununun 141, 142, 194 iincii madde
leri mucibince ilan olunur. (29504) 

istanbul ii'<iincii icra memurlugun -
dan: 

Mah,.uz ve paraya ~evrilmesine ka -
rar verilen ev e§yasile F. E. L. C. K. E. 

marka piyano Cihargirde Giine§li so
kak 26/2 sayJ11 aparhmanm ikinci ka
tmda birinci a,_lk arfhrma suretile ~6/ 
1/937 sah giinii saat 13 ten itibaren sa· 
hlacakhr. Ktymeti muhammenesinin 
% 75 ini bulmadijp. takdirde ikinci apk 
arthrmasl 30/1/937 giinii saat 10 dan 
itibaren ayni mahalde sahlacakhr. Ta
liblilerin mahallinde hazu bulunacak 
memuruna miiracatleri ilan olunur. 

~lURAN BAR'1n 
Biiyiik muvaffakiyeti 

Pek yakJDda Berline donecek 
olan Turk filim artsiti 

Zehra Ahmed 
Onun san'ahnt takdir edenlerin 

mutemadi Jsrarlan iizerine , 
Turan barmdad1r. 

marka verirlerse almaym1z ve .... 
aldanmay:Imz. Biitiin eczane]er r- Katip aranlyor ... 
ve bakkallarda bulunur. Hasan llstannulda bir ticarethane i~in u-

suHi defteriye &§ina orta ya~h bir 
deposu, istanbul, Ankara, Be • katip aran1yor. (M. I.) rumuzile 's· 
yoglu, Be§ikta§, Eski§ehir. tanbul 176 No lu po>ta kutusuna 

••••••••••••••ii yaz1lmas1 

1.. istanbul Belediyesi ilanlan · I 
~-----------------~----~atalca kasabasmm takriben 140 hektar sahasmdaki meskiin ve 
gayrimeskiin mmtakalarmm mevcud tartnamesine tevfikan 1/2000 
1/1000 ve 1/SOQ mikyaslarmda haritalarmm yapdmas1 &!ilk eksilt- • 

miye koulmut ve bu if i~in 3550 lira bedel tahmin edilmittir. ~artna

mesi Levaz1m Miidiirliigiinde goriiliir. lstekliler 2490 numarah ka

nunda yaz1h vesika ve 266 lira 25 kuru,luk ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber 28/1/937 pertemhe giinii saat 14 te Daimi Encii
mende bulunmahdirlar. «1.» (277) -

Hudud, evsaft ve mii,temilah K1ymeti 
mukayyidesi 

Bir taraf1 miilk sahibinin 12 ve di-
ger taraf1 16 say1h diikkan ve kah-
vehanesi, onii tramvay caddesi, ar-
kasi Dariilelhan sokag1, onii ta,Ia 
do{leli 4 X 9 bir tathk, bir gife ma-
halli, bir ~imento koridor, bir bii-
fe, 12 X 15 tiyatro, 57 loca, bir 
galeri, 8 X 10 bir tano, bir komiir· 

SemH 

liik, bir kalorifer tesisatt, 3 oda ve 
ikinci katta 3 oda, bir koridor et
rafi ~imento diiteli koridor, iki ya-

Kalenderha
ne Direkler-

Zihane ve bir balkon. 32280 

Bir taraf1 Kaztm Bey zevcesine aid 
10 diger tarafi sahibi miilke aid 
14 No. diikkan ve tiyatro binalart, 
onii tramvak cadesi, arkast Dariil
elhan sokagi. (;imento doteli 4 X 6 
hir diikkan, bir kiler ve asma bir 
oda. 

Bir taraf1 mal sahibinin 14 numa
tah tiyatro binaSI, diger taraf1 18 
saylh aparhman, on tarafl tram
~ay caddesi, arkasi Dariilelhan 
•okagi, bodrum ~imento do;eli 
3,5 X 6 bir kahvehane. 

Bir taraf1 sahibi miilkiin 16 say.1h 
kahvehanesi, diger taraft Ali Rt
Zaya aid 20 say1h diikkam, onii 
~tarnvay caddesi, arkaSJ Dariilel
k~n sokag1. Dar bir merdiven fev-

lnde 7 oda, ·dar bir koridor. 

1440 

1080 

2400 

aras1 

)) 

)) 

» 

C
• • • 
1051 

.. 

Ferah tiyat
rosu tiyatro 

hi naSI 

Diikkan 

Kahvehane 

Aparhman 

Yukar1da hudud, evsaf ve miittemilall, semti, cinsleri yaz1h gayri· 

lnenkuller vergi borcundan dolay1 20/1/937 tarihinden muteber ol

ltlak ve 9/2/937 tarihinde muvakkat ve onu takiben on giin zarfmda 
kat'i ihalesi yap1lmak iizere satJhga ~tkarilm•tbr. Taliblerin % 7,5 

~ey ak~elerile ihale giiniinde Eminonii ll~ebayhgmda tetekkiil ede-

~are heyetine miiracaatleri ilan olunur. ( 445) 

be\1}et Demiryollart ve Limanlart isletme 

Umum Miidiirliigiinden: 

. 

t'f ~intdiye kadar yalmz Istanbul • Edirne muhtelit katarlarmdan is - 1 

~ ade edebilen K1rklareli- Mandtra ,ube hatb giizergahmdaki halkm 
~ntplon ve Konvansiyonel trenlerinden de istifadeleri i~in Kuklar-

: 1 • Alpullu arasmda hergiin gidit, doniit servisi yapmak iizere bir 
ay otob ·· ·· ·· 1 b 9 "h" d · "b • l v I v n~ usunun fU at 37 tart 10 en 1h aren lf emege bat 1yacag1 
an olunur. 

Tafsilat i~in istasyonlara miiracaat edilmesi. (400) 

CUMmJRiYET 

Istanbul Defterdarbg1 
Oskiidar M1ntakas1 Tahsil 

Miidiirliigiinden: 
izmir emvaline 20891ira 41 kuru, bor~lu Umumhaneci lhsan Zeh

ramn i~bu borcundan dolayt mutuasarr1f oldugu Kad1koy Rasim ~ 

pa'a mahallesinin eski Halidaga yeni Hayribey sokagmda kain e~ki 

18 miikerrer yeni alb say1h evin sabtma Kad1koy kazast idare he

yetince karar verilmi' ve mezkur mahallin miizayedei evveliyesi kra 
ktlmmak iizere 21 gii9 miiddetle miizayedeye vazedilmittir. Talib 

olanlarm % 7,5 pey ak~elerile birlikte 3/2/1937 tarihine musadif 

~ar~tamba giinii Kad1koy kazas1 idare heyetine miiracaatleri. (432) 

istanbul 4 iincii icra Memurlugundan: 
Mukaddema Harbiyede Osmanpata aparttmanmm 9 numarah dai

resinde oturup i~bu mahalli ikametgaht kanuni olarak irae eden ve 

bilahare ~i~lide Halaskargazi caddesinde Menekfe aparllmanmda 4 
numarah dairede ikamet ettigi haher verilen ve her iki mahalde bu

lunmamasi dolayJsile kendisine ilanen odeme emri tebligine karar 
veriJen Safiyeye: 

Emniyet Sand1gma 17 tubat 330 tarihinde 10287 numarab ikraz 
senedile bir sene miiddet ve yiizde dokuz faiz, yiizde alb kumusyon 

vermek ve sigorta iicreti de size aid olmak fartile istikraz ettiginiz 

1500 liraya kart• hirinci derecede ipotek gosterdiginiz Biiyiikadada 
Yah mahaltesinde Altmordu sokagmda 18 numarah evin satdmas1 
talebile alacakh Sandtk tarafmdan rehnin paraya ~evrilmesi yolile 
yap1lan takib iizerine yukanda yaz1h adreslerinize gonderilen Ode~ 
me emri orada olmadtgmiz beyanile bilateblig iade edilmittir. 

T arihi ilandan itibaren otuz giin zarfmda borcu odemeniz, borcun 
tamamma veya bir ktsmma v_eyahud alacakhmn takibat icras1 hak· 
kma hir itiraz1mz varsa mezkiir tarihten itiharen yirmi giin i~inde 
934/2718 No. ile memuriyetimize bildirmeniz lazimdtr. Gosterilen 
miiddetlerde odenmez veya itiraz olunmazsa rehnin sablacagl odeme 
emri makamma kaim olmak iizere ilan ohmur. (444) ........................................ 

inhisarlar Umum Miidiirliis!iinden· 

1- idaremizin Uzunkoprii yaprak tiitiin deposunda tartnamesi 
mucibince yaptmlacagi 6212 lira 21 kuru'l ketif bedelli su aarmc1, 
seyyar doljeme ve muhafaza duvarlannm intaab a~tk eksiltmeye ko
nulmuttur. 
2- Eksiltme 26/1/!137 tarihine rashyan sah giinii ~aat 15 te Kaba

tatta Levaztm ve Mubayaat ~uhesindeki Ahm Komisyonunda yaptla
cakbr. 

3 - Muvakkat teminat 465 lira 91 kuruttur. 
4- thale evrak1 31 kuru, mukabilinde lnhisarlar Levaztm ve M\t~ 

hayaat !?ubesinden ve Uzunkoprii Miidiirliigiinden ahnahilir. 
5 - lsteklilerin ihaleden en az iki giin evvel mimar, miihendia ve 

yahud bir mimar veya miihendisle Noterlik~e musaddak ortakhk 
vesikast ve resmi dairelerde yapmtf olduklart itlere aid vesikalarla 
birlikte lnhisarlar lntaat ~ubesine muracaat ederek alacaklan ehli
yet vesikas1; kanunen kendilerinden aramlan vesaikle yukanda ya • 
z1h vesikalar ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte adt ge~en Alun Ko
misyonuna gelmeleri ilan olunur. (26) 

~ 

180 000 aded bobin 26 ! milim II aigara kagtdt. 
20 000 » » 26 -! milim I kiilii yaptfan sigara kaitdt 

120 000 » » 28 milim II sigara kagtdt 
1 - Yukar1da cins ve miktar1 yazllt 320 000 aded bobin sigara ka

gtdJ tartnamesi mucibince pazarhkla sahn ahnacaktlr. 
2 - Pazarhk 1/11/937 tarihine rasbyan pazartesi giinii saat 15 te 

Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat fUhesindeki Ahm Komisyo • 
nunda yapdacakbr. 

3 - ~artnameJer parasJZ oJarak hergiin SOZU g~en fUbeden alJ • 
nabilir. 

4 - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii
venme paralarile birlikte ad1 g~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (75) 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilant 

T unceli Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan if: «Dordiincii Umumi Miifettitlik mm~ 

takast dahilinde takriben 100 kilometre uzunlugundaki Mazgirt • 
Plumer yolunun tesviyei tiirabiye, sinai imalat intaabdu.» Bu itle
rin tahmin edilen hedeli «200,000» lirad1r. 

2 -· - Bu ite aid tartnameler ve evrak tunlardJr: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 

C - Baymduhk itleri genel tartnamesi, 

D- Tesviyei tiirabiye, tose ve kargir intaata dair fenni tarlname, 
E- Hususi tartname, 
F - Silsilei fiat cetveli, 

G- Tat, kum, su grafigi, 
istiyenler matbu Baymduhk itleri genel tartnamesini ve fenni 

~artnameyi dairede tetkik ve miitalea ve diger tartnameleri ve ev
raki 5 lira bedel mukabilinde Ankara Nafta V ekaleti ~oseler !dare
sind en ve Elazizde Tunceli Naf1a dairesinden alabilirler. 

3 - Vahid fiatlarmda zam ve husuai tartnamede tadilat yap1lan 
intaatm eksiltmesi 11/2/937 pazartesi giinii saat 14 te Elazizde Tun
ceH Nafia Miidiirliigii dairesinde yapdacaklir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapdacakllr. 

5 - Eksiltmiye girebilmek i!rin isteklinin 11250 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan batka Ticaret Odas1 vesikasm1 ve Naf1a 
Vekaletinden istihsal edilmif yol ve teferriiatJ miiteahhidligi ehliyet 
vesikastnl haiz olup gostermesi ve miiteahhid bizzat miihendis olma
digi takdirde in,aatm biitiin devam1 miiddetinte itin fenn.i hususattm 
sevk ve idare i!rin if batmda miistemirren bir miihendis kullana -
cagma dair noterden musaddak taahhiidname vermesi laz1mdtr. 

6 - Teklif mektublart yukar1da 3 iincii maddede yaz1h saatten 
bir saat evveline kadar Elazizde Tunceli Naf1a dairesine getirilerek 
Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecktir. 
Posta ile gonaerilen mektublarm nihayet ii~iincii maddede yazdt 
saat..! kadar getirilmit olmas1 ve dtt zarfm iyice kapalllmif olmasi la
ztmdir. (284) 

9 

Tiirkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankas1 

Istanbul ~ubesinden : 
Mevdualt Koruma kanunu mucibince muhtelif miiesseseler tara

fmdan Bankarmza tevdi edilmit olan ve kanuni miiddetleri hitam bu

lan &f&gJda aded, cins ve muhammen ktymetleri yazd1 miicevherat 

&!rlk arttmna ile 27/1/937 !rartamba giinii saat 13,'30 da Istanbul Be
Iediye Miizayede salonunda sahfa ~IkarJiacaktu. ( 426) 

Adedi C 1 N S I Muhammen ktymeti 

1 
3 
6 
1 
1 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
2 
6 

5 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
8 
2 
7 
1 
1 
1 
1 

. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1\ 
I 
3 
3 
6 
6 
6 
1 
I 
1 
1 

Giimiit tamdan 
Su·~a bardak ) (biri kmk) 
Giimiit bardakhk ) 
Giimiit ~ekmece 
~ift roza kiipe 
Giimiit bardakhk ) 
Giimiit fincan tabagt ) 
Giimiit fincanbk ) 
Altm saat 
Roza tektq yiiZiik 
Giimiit kemer 
Roza yiiziik 
Roza yiiziik 
Allin kolye par!r&al 
Altm saat 
Altm saat 
Alllnkolye 
Roza igne 
~ift roza kiipe 
Roza yiiziik 
Roza kiipe teki iistii 
~ift roza hurda kiipe 
Albnsaat 
P1rlanta yiiziik 
Prrlanta yiiziik 
Roza igne (iki taft noksan) 
Roza yiiziik 
Ayakh giimiit kupa J 
Ayakh giimiit sigara tablas1 ) 
Giimiit bardak zarfr ) 
Giimiit tatb kupast ) 
Giimiit katikhk ) 
Giimiit bardak (birinin ayagr ) 

kmk) ) 
Giimii~ katrk 
Rozo ijne 
Roza yiiziik 
Albn kordon 
Altm tadlen yiirekli 
Roza yiiziik 
Giimiit bt!;:ak 

,. lrupa 
» zarf 
» ~atal 
» ka~tk 
» tabaka 
" para ~antas1 

Roza yiiziik 
Roza yiiziik 
Altm kostek 
Prrlantah saat 
Hurda roza kolye par~as1 
Roza yiiziik ortas1 sir!ra 

)' 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 

Rozalr inci brot (iki inci noksan) 
Roza yiiziik 
Altm saat 
Altm kordon 
Roza yiiziik 
Altm bilezik 
Roza yiiziik 
Allin huruda saat 
Giimiit dondurma tabag1 ) 

» ka,rk ) 
,. kupa )' 
» zarf ) 
" tahak ) 

Allin kordon 
Altm saat (Lonjin) 
~ift roza kiipe 
Altm saat 

TL. 
45.-

6.-
50.-
22.-

22.-

40.-
7.-
6.-

12.-
8.-

23.-
12.-
12.-
35.-
7.-

16.-
8.-
2.-

12.-
9.-
8.-

10.-
30.-
5.-

75.-

25.-

40.-
5.-

11.-
1.-

12.-

7.-
7.-

10.-
10.-
22.-
3.-

12.-
12.-
30.-
22.-
15.-
52.-
15.-
23.-

5.-

12.-

4.-
12.-
6.-
3.-

istanbul Vaktflar Direktorliigii ilinlan 

1 - Kuklarelinde Hiztrbey camisi minaresinin govde ve petek kts~ 
m1n1n YJktlarak yeniden yapdmasa, 4183 lira 5 kuruttur. 

2 - Bu ite aid eksiltrne evrakt tunlardir: 
(A) Proje 

(B) Fennitarlname 

(C) Mukavelename. 

3 - lstekliler bu evralun 25 kuruf mukabilinde Istanbul Vaktflar 

Batmiidiirliigile Kuklareli Vak1flar Miidiirliigiinden alabilirler. 

4 - Eksiltme 8/2/937 pazartesi giinii saat 15 te Istanbul Va)uflar 
Miidiriyeti lhale Komisyonunda yaptlacakbr. 

5 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. 

6 - lsteklilerin 315 lira muvakkat teminat vermesi laz1mdtr. 

7 - Eksiltmiye girenlerin bu gibi itler yaphjt ve kabulii kat'isinin 

yaptJrd1gma dair vesika ibrazile ayrtca eksiltmiye girmek i!rin 
veaika almalar1 tarthr. 

8 - Teklif mektublar1 yukartda yaz1h giin ve saatten bir saat evve

line kadar Istanbul V ak1flar Batmiidiriyetinde ve miiletelr.kil 

Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri tarthr. 

Posta ile gonderilen mektublar nihayet ihale saatinden bir sa

at evveline kadar gelmif, ve za'rfm kanuni tekilde kapatd -

mast f&rttlr. (431) 



' Soguk ve 

GRiP, NEZLE, BOGAZ OLMAMAK 
vc soguk algmhgmdan korunmak i~in 

AKRiDOL 
kullammz. Akridol, bula~JCI has

tahklarm almmasma mani oldu
gu gibi bogaz ve bademcik ilti -
haplanm da pek ~abuk ge~irir. 

Her eczanede bulunur. 

15 tanelik kutusu 35, 40 tanelik 
kutusu 70 kuru,tur. 

Mardin Vilayeti Daimi 
Enciimeninden: 

Mahallesi - Latifiye 
Nev'i - Bir evin 2622 sehmi 
Mii,temilatJ: Methal kap1smdan girerken 4 miisallabah bir ayvan 

dahilindeki musallabalt 1 oda, oda dahilinde 1 kiler, 1 hala, 1 ko
burluk, iki musallabah 1 ah1r, ittisalinde diger iki musallabah 1 ay
van dahilinde iki musallabah 1 oda, kar,lSinda 1 kahve ocag1, ve 1 
ziri zemin ve 1 su kuyusu ve gene tahtani k1smmda ii~ musallabah 
ayvan, dahilinde 1 mutfak ve su kyyusu, gene tahtani diger 1 masal
labah 1 ayva~ dahilinde 2 musallabah 1 ayvan dahilinde 2 musalla
bah 1 oda dahilinde 1 zirizemin kar,tsmda kii!riik kahve ocag1 ve bir 
havlu ve gene tahtani diger ii~ musallabah 1 ayvan dahilinde 1 mut
fak, 1 hali., 2 inci kata ~1kacak merdivenin ortasmda iki musalJabah 
1 oda, gene tahtani 2 musallabah bir oda dahilinde kiler, tahtani 
mezkur ayvandan ~1kacak merdivende bir musallabah ayvan, dahi
linde iki musallabab bir mutfak ittisalinde iki musallabah bir mut
f~k, ittisalinde iki musallabab ayvan dahilinde oda kar~ISlnda kii~iik 
bu kahve ocag1 fevkani biiyiik bir havlu, ,ark tarafmdan bedeli hi
rind musallabah bir ayvan dahilinde bir musallabah bir oda ikinci 
gene bir musallabah 1 ayvan, dahilinde iki musallabah bir kiler itti
salinde bir oda bir musallabah bir oda kar,lSlnda diger bir od~ itti
sainde bir mutfak bir hala dama !r1k1hr bir merdiven ortasmda ve 
biiyiik kilerin iizerinde ufak bir Jnahzen dordiincii ayvan dahilinde 
iki musallabah bir oda kar,lsmda kahve ocag1 ve mezkur biiyiik hav
luda 1 hala ve kii~uk bir mutfag1 mii~jtemil bir bah hanenin 63000 se-
himden 62622 sehmi. I 

Hududu - Canibi yemini ve cephesi tarikiam, Y esari mukad
dema fsk1f Hanna elyevm Cubbur Kano veresesile hazine, arkas1 
Htzxr hanesi. 

Mahallesi - Camiikebir 
Mesahai sathiyesi: 312 
Nev'i: Bir bah evin 63000 sehimden 62622 sehmi. 
Mii,temilatJ: Tahtani bir ayvan dahilinde bir ahtr hala bir su 

kuyusu, bir havlu tahtani bir hakve ocag1, diger iki musallabah 1 
oda dahilinde b~r kiler diger bir su kuyusu ittisalinde mutfak ittisa
linde haraba bir odaYl mii~temildir. 

Hududu: Cephesi ve Yesari tarikiam yemini mukaddema Melkum, 
elyevm Cebbur Kenno veresesile bazine hanesi, arkas1 H1z1r ile mu
kaddema Ysyf Sllkt, elyevm Avakim bini Amsih Batri Abdiilhat Bit
lisi hanesi. 

1 - Yukar1da evsaf, hudud ve mii~temilatile sairesi yaz1h 12000 
lira k1ymeti mukaddereli evin Hususi ldareye aid hissesi kapah zarf 
usulile arthrm1ya ~1kanlm•sbr. 

2 - Kat'i ihalesi: 25/1i937 tarihine musadif pazartesi giinu sa
at 11 de Mardin Daimi Enciimen dairesinde yapilacaktJr. 

3 - Muvakkat teminat miktan 900 liradtr. lsteklile11 2490 say1h 
kanunda yaz1h oldugu ve!rhile muvakkat teminat makbuzlarile teklif 
mektublanm laakal ihale saatinden bir saat evveline kadar Daimi 
Enciimen Riyasetine gondereceklerdir. Saat 11 den sonra verilecek 
teklif mektublar1 kabul edilmez. Postada vaki gecikmeler mazeret 
say1lmaz. 

4 - lhale bedeli pe~jinen ve defaten verilecektir. thale bedelini 
kat'i ihale kararmm Vilayet makammm tasdikine iktiramndan iti
baren nihayet 10 gun i~inde Hususi tdareye vermek mecburidir. 
lh~le be~eli. verilmedik.~e mezkur ev ahc1 namma tapuya raptedil
m•yecekbr. Ihale bedeh muayyen olan miiddet zarfmda verilmezse 
hii~iim istihsaline hi~bir ihtar teblig ve tebelluga ve protesto keJ?i
desme hacet kalmakstzm ahcmm vermi~ oldugu muvakakt teminat 
Hususi tdare namma irad kayid ve sonradan vaki olacak zarar ve 
ziyan da ahc1ya aid olmak iizere ihale feshedilecektir. 
5- Tapu vesaire harcile bu husus i~in vuku bulacak bilumum 

masarifat: ilan, dellaliye vesair biitun masraflar ahc1ya aiddir. 
6 -tsbye.nler ,artnamenin bir suretini Mardin Daimi Enciimen 

daire11inden alabilirler. <<85» (301) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye hadar binlerce kifiyi zengin etmiflir 

4 iincii ke,ide 11 ~UBAT 1937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 5 0 . 0 0 0 liradu. 
Ayrtca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vard1r .•• 
DtKKAT: Bilet alan herkes 7 ~UBAT 937 gunii ak~am•

na kadar biletini degi,tirmi\1 bulunmahd1r. Bu tarihten sonra 
bilet iizerindeki hakk1 sakit olur ••• 

T•ZMA p•MANOLiie derhal ge~er. u§umek· 
ten, bel, diz ve arkaya I I giren aii;rdan bemen keser 

izmir iii Daimi Enciimeninden: Taksim • Abide kar,asanda 

Kapah eksiltmiye konulan i~ • (;atal - Baymd1r yolunun 0+000-
4 + 30Q kilometrolar1 arasmda 
kaldu1m yap1s1. 

K1§hk BEL VO salonu 

Bayan SAFiYE Ke~if bedeli: (13372) lira 80 kr. 
Bu i~e aid ~artnameler ve evrak 
a~ag1da gosterilmililtir: 

A. - Eksiltme 11artnamesi. 
B. - Mukavele projesi 

tier aktam saat 91/2 ve 11 de 
muntazaman iki seans 

E. - Baymdtrhk i~leri genel fart
namesi. 

Aynca Odeon plaklarmda okuyup ~alan 
mP,hur Malatyah TANBURi FAHRi ta
rafmdan Halk tiirkiilerinin en kiymetlile 
rini dinliyeceksiniz. 

D. - Fenni ~Jartname. 
C. - Ke,if ve proje grafik. 

lstekliler bu ljartname ve evrak1 lzmir - Ankara - istanbul Baym • 
duhk Direktorliiklerinde goriip inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yap1lacagi yer, ta • 
rih, giin ve saati: 

Tiirkiye • 
•mar Bankas1ndan : 

Bankamtzm 1936 yd1 hissedarlar urn um heyeti toplanbsi idare meclisi 
rar1 ile 15 §Ubat 1937 pazartesi giinii saat 14 tc istanbul Yenipostane 

15 fUbat 937 pazartesi saat 11 de 
fzmir lli Daimi Enciimeninde. 

smda imar hamndaki banka binasmda adiyen yapdacaktn. 
Toplanhya girmek i~in mezkiir tarih ten en az bir hafta cvvellne kadar 

rek asaleten ve gerek vekiHcten yiiz elli hisseye sahib olanlann hisse se
ncdlerini bankaya tevdi ilc kaqll•!P.nda makpuz almalari rica olunur. 

Muvakkat teminat: (1003) lira 
Eksiltmiye girebilmek i~in gere· 
ken belgeler: Gori.ifi.ilecek ifler 

Baymduhk Bakanhgmdan 937 y1h 
i!rin ahnml!J miiteahhidlik beige -
sile Ticaret Odas1 belgesi. 

1 - idarc meclisi ve murak1b raporlarmm okunmas1. 
2 - Bilan~;o, kar ve zarar cetvclleri incelenerek idare meclis iiyeleri zim-

mctinin kaldinlmasi. 
3 - 1936 senesi kazancmm nastl dagihlacafp... Teklifnameler ii~iincu maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar 

izmir tli Daimi Encumeni Ba,kanhgma makbuz mukabilinde veri -
lecektir. (377) 

K1z1lay Cemiyeti 
Gene) Merkezinden: 

1 - Aym 22 sinde kapah zarf usulile sablacag1 evvelce iliin 
edilen Cemiyetimize aid 600 kaleme yakm bbbi ecza, aym yir
mi he,ine tesadiif eden pazartesi giinii saat 15 te a~1k artllrm1ya 
konulacaktu. . 

2 - Eczalarm listsini ve salt~ ~artnamesini gormek istiyen
ler tatil giinlerinden maada hergiin sabah dokuzdan ak,am on 
yediye kadar Depo Direktorliigune miiracaat etmelidirler. 

,. ___________ F K AD IN 

TERZiSi MAKSUD 
Mevsim sonu miinasebetile elbi

selerini sold ediyor. Beyoglu Istik
liil caddesi Y1ldJz sioeman kar:,1 
smda Rabatel aparbmam No.4812 

Telefon : 49314 

Dr. Suphi 11enses 
idrar yollan hastallklan mutehassJsJ 

Beyoglu Y1ld•z sinemast kar~JSI 
Leklergo Apt. Muavene 4 ten sonra 

4 - Murak1blarm se~;ilmesi ve iicre tlcrinin tayini. 
5 - idare meclisi azalarmm toplan ma iicreti. 
6 - 1936 senesi zarfmda inhilal eden idare meclisi azahgma Se!;ilen 

azanm tasdikt. 

Siimer Bank istanbul Subesi 
' 

Direktorliigiind 
U~jak Terakii Ziraat T. A. ~irketi hisse senedlerini zayi etmi~ 

a'ag1da isimleri yaz1h hissedarlara, tasfiye heyetinin 20/1/1935 
rihli karar1 mucibince ikinci niish\1 olarak hirer vesika verilecegi 
olunur. (434) 

ismi 

u,akm Diizliice karyesinden 
Ayan oglu Ahmed 
Kiitahya saylav1 Bay Rag1b 
Menemende Koyundereli Meh
med Aga 
u,ak Ulubey nahiyesi Hact 
Hatib oglu Mahmud ve ~a
kir 
u,akm Bulkaz koyii Bacanak 
oglu Ibrahim oglu Hiiseyin 
U ,akm Karahalh nahiyesi Mi
can oglu Veli 
U~ak Karahalh nahiyesi Mer· 
can oglu Ibrahim 
Gediz kazas1 Pazar oglu Ali 

De~i§en Muvakkat Hisse 
No. senet No. adet 

3468 
6092 

4422 
1958 
5875 
7098 

2979 

495 

1779 
4326 

1738 
6080 

5282 
3134 
6473 
3134 

3645 

3015 

2655 
4917 

1 
100 

250 
70 
40 
10 

12 

5 

Lira 

1-•Ciiluliilmliliiailirtlliesl taklrler.,.elliilpailirllialils•iiz-1 Tel. : 43924 • 

Oyle Bayanlar vardu ki, 
ay adet sancilarile berabcr 
deh~etli ba~ agrilarl ~ekerler. 
i~te bu Bayan da boyle sanc1h 
bir giiniinde 

NEVROZiN 
ka~esini habrlasa idi be~ da
kika i~inde biitun agnlan ge -
~erdi. Her zaman ufak bir san
cmlz oldu mu derhal NEVRO
ZiN ka~esi ahmz. 

Mevsim hasebile 
Nadide 

Meyva Agaclar1 
T optan ve perakende 

~engelkoyii, Bakuc1basmda 
Ci<;:EK BAHC.ESt' 

Beyoglu Imam sokagmda 

MODA 
Birahanesinde 

Her ak,am 
Zevk, eglence, muhabbet 

Mukemmel orkestra, 3 ;antoz 

Atina'dan yeni gelen Colombia 
Gramofon Sirketinin uischii 

Bayan MER Y 
Bu haftaki programmda ~ok gii
zel ~arkdar ve serenadlar vardu. 

Nt>fis i~kiler - Bol mezeler 
Mutedil fiatlar 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan· 

7394 

Semti ve mahallesi 

'Oskiidar Selmanaga 

Arnavudkoy E: Ethem
aga bagt veya V ak1f 
mevkii 
Galata Kemanke~ 

Karamustafapa§a 

Sanyer Y enimahalle 

Kuzguncuk 

Y enikoy Panaiya 

Y e§ilkoy Pe§keto 
rnevkiinde 

Y e§ilkoy E: $evketiye 

Y: Umraniye 

Yenikoy 

Y~ilkoy 

Bogazic;i lstinye 

Cengelkoy 

Beyoglu Hiiseyinaga 

Pendik Y ayalarkoyii 

Sokag1 Emlak No. 

KaracaahmeCl E: 24-24 Mii. 
cadde~i Y: 22 

Biiyiikayazmadan E: 71 
F enerlihiristoya giden 
yo] 

Leblebici ve Kah- E: ve Y: 3 
vecic;Ikmazl ve 32;'2 

E: Kilise E: 37 Y: 47 
Y: lbnisina 
E: Hacikaymak E: 46 Y: 18 
Y: Mente~ebaib 

Dere 

E: Meclisimilli 
Y: Andelip 

E: Bulvar 

Y: Dogru 

E: Ayanikola 

Y: Said Halimpa§a 
E: Muradiye 

Y: Miirvetli 
E: lstinye 
Y: Balyemez 

E: 29 - 31 
Y: 37-39 

18 

Bila No. ma

hallen 14 N o.h 
evin sagmda 

E: 87 Y: 37 
rnahallen 89 

17 

E: 9 

Cinsi ve hissesi Hisseye gore 

muharnmen K . 

Bakkal gediginden miin- 760 Ac;1k 
kalip diikkanm 36/ 120 arttlrma 
hissesi ve bu diikkan i~in-
de mahzen mahallinin 
6/15 hissesi. 

7350 metro tarla 370 » 

3 numarah diikkanm mf f 000 Kapah 

miilk ~erbethane ve berber zarf 
gediklerinden yalmz s1rf 

miilk berber gediginden 
miinkalib mahallin 1728 
sehim itibarile 346 sehmi ile 

bedele inkilab eden vak1f 

mahallinin 17 !30 his. 

51,50 metro arsa 

919 metro arsanm 
14! 120 his. 
57,50 metro arsa 

135 .50 metro arsa 

73 metro y1kilmi§ 

arsas1 
20 metro arsa 

hane 

40 A 
arttmna 

A")fl ') 

20 » 

60 )) 

140 » 

150 » 

80 » 

20 )) 

E: Tepeba~1 E: 18 Y: 10- Kargir hanenin 4522430/ 250 » 
Y: Bakuclba&I 12 53747712 his. 

E: Ziba Y: Bii- E: 58 Y: 76 57,50 metro arsamn 90 
yiikziba 10/ 16 his. 

Biiyiikdere Pavli 896/10 25722 metro tarlanm 2800 Kapal 

mevkiinde 1/ 2 his. zarf 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayrimenkuller on giin miiddetle sah&a <;Ikanlmi§ t1r. lhaleleri 5/2;937 tarihine dii~en 
cuma giinii saat 14 tedir. 

SatJ~ miinhaman gayrimiibadil bonosiledir. 



23 ikinc:ikanun 1937 

LiON 
MEVSiM 

MAGAZASI 
SONU SATI~I 

• 
En giizel mallar 

• 
En ucuz fiatlar 

iSTiKLAL CADDESi 

Ziraat Vekaleti Sat1nalma 
Komisyonundan: 

1 - Kayseri yonca deneme ve yonca tohumu temizleme istasyonu 
i~in kapah zarf usulile bir aded yonca tohumu temizleme makinesi 
satm ahnacakhr. 

2 - Muhammen bedel 8000 lira, muvakkat teminat 600 liradtr. 
3 - Eksiltme 8/2/1937 tarihinde saat 15 te Vekalet binastnda 

Yaptlacakhr. 
4 - Sartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Ziraat Umum Mii • 

j diirliigii~den, lstanbulda Ziraat M\i4iirliigiinden parastz olarak ve· 
rilir. 

5 - lsteklilerin teklif mektublanni teminatlarile birlikte muayyen 
giinde 2490 sayth kanunun 2 nci ve 3 iincii maddelerinde yazth ve· 
sikalarla eksiltme saatinden bir saat onceye kadar Komisyon Reisli
gine vermeleri ilan olunur. «64» , (Z39) 

Asioin Kenan 
Sizi soguk alg•nll§•ndan, nezleden, 
ve d a rllar1ndan koruyacak en i 

lsmine dikkat buyurulmast 

Zonguldakta Eregli Havzai 
F ahmiyesi Miidiirliigiinden: 

1 - Kozlu ve Kilimli fimendiferleri i~in a~tk eksiltme ile 100 ta
lnm araba tekerlegile demiryol rayi, makas1 ve vagon tamponu sa• 
hn ahnacakbr. Biitiin 'erait fartnamesinde yaztbdtr. 
2- ihale; 1/2/1937 pazartesi giinii saat 15 te Zonguldakta Ma· 

'den Miidiriyetindeki Komisyonda yapdacakbr . 
3- Bu ite aid fartname ve malzemenin cinsi, mikt•r1ni havi lis .. 

te ve fen raporu Zonguldakta Maden Miidiriyetinden ve lstanbulda 
istanbul Mmtakast Maden lrtibat Memurlugundan parastz verilir. 

4 - 100 taktm tekerlegin muhammen bedeli 4849lira 5 kuruttur. 
5 - Demiryolu rayi, makas1 ve vagon tamponunun muhammen 

bedeli de 2661 lira 61 kuru,tur. 
6 - Muvakat teminat bu bedellerin % 7,5 gudur. 
7 - Muamelesi ve evrakt ba,ka ba,ka olan bu iki eksiltmenin 

ihalesi ayni giinde yapdacakbr. Her ikisine birden veya ayr1 ayr1 ta· 
lib olanlarm Havzai Fahmiye Miidiirliigiine miiracaatleri. (326) 

EMiR e e e ~~ B 1.t; CLgA. k.uUo.nma.k!a olur 
Yc 1i B h.lu yud4 aea. 

erll ra~ J~a~J , . 9'erak2nde 10 tanrz.si 1 s kuru~tur. 
.!T~ ·~fR.aJ:zla ~~ 

Elektrik Miinakasas1 ilani 

Gerede Urbayiigindan: 
, 1-5/1/937 de talibi olmadtgtndan ihalesi yaptlamtyan Nafta Ve • 
ttaletinden tasdikli proje ve fenni ,artname mucibince Gerede ka • 
llahasmda elektrik tesisab yaptlmast 6/1/937 tarihinden 19/2/937 
~rihine kadar 45 giin miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye 

onulmu,tur. 
b ~- Eksiltme 19/2/937 cuma giinii saat 16 da Gerede Belediye 

ll.lresinde miite,ekkil Belediye Enciimeninde yaptlacakbr. 
·~· 3- Tahmin dilen bedel 2997 lirahk santral binast inljaSl ve agac 

ltekler haric olmak iizere «19,362» liradtr. 
I 4 - Muvakkat teminat miktart 1452 lira 15 kurustur. 
\t S - Proje ve teferriiah ve fenni ve hususi tartn~me ve muka -
~ tlename prodesi sureti be, lira bedel mukabilinde Istanbul Taksim 
) llrk aparbmanmda miihendis Hasan Haletten ve Gerede Beledi • 
tainden ahnabilir. 

l' G - Mukavelenamenin bu defa bazt maddeleri tadil edilmistir. 
~ 'dilat Gerede Belediyesinden istenilebilir. ' 

"1 - Teklif mektublart fU vesikalart ihtiva edecektir • 
h"~- lstekli bir ,irket oldugu takdirde sicilde kabul oldugu ve 

8 a en faaliyette bulunduguna dair bu eksiltmenin ilan tarihinden 
.::ta almmtlj resmi bir vesika firket sir~lleri veya noterlikten mu-

B dak vekaletnamesi. 
C - Muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu. 

Ill - Bugiine kadar en afagt 20,000 lirahk bir elektrik tesisabm 
l'e~~~ffakiyetle bitirdigine dair kabul raporu veya musaddak su -
lt>k;.•steklilerin e,ksiltme ,artnamesi mucibince tanzim edecekleri 
led_tf llle~tublarmt eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Be • 
~ .. l:Ye Rtyasetine vermeleri veya bu saate kadar yetiljmek iizere 
onderllleleri ilan olunur. ( 182) 

Denizyollari 
I$LETMESI 

Acentalan: Karakoy Kopriiba~ 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihiirdarzade 

Han. Tel. 22740 

iMROZ POST ASI 
24 ikincikanun 937 tarihin

den itibaren lmroz postalartna 
ba,Ianacakhr. Istanbul' dan 
P AZAR giinleri saat 9 da kal
kacak olan bu postalar ayni 
giin ak,amt TEKIRDAGINA 
varacak ve Tekirdagmdan son
ra GELiBOLU, LAPSEKI ve 
~ANAKKALEYE ugrtyarak 
IMROZA kadar gidecek ve 
lmrozdan doniitte gene ayni 
iskelelere ve aynca $ARK() -
YE ugrtyarak sah giinii sabaht 
T ekirdagma vartp kalkacak ve 
ayni giin aktamt lstanbula dO
necektir. ( 404) 

ROMANYA SEYR1SEFA1N IDARES! 
Hareket ~ecek vapurlar: 

SUCEA VA vapuru 26 K. sani sah 
saat 11 de (Pire, Malta, Marsilya ve 
Elcezaire) ye. 

ROMANiA vapuru 27 K. sani ~ar
~amba saat 9 da (Pire, 1skenderiye, 
Hayfa ve Beyrut) a. 

Berlin, Breslau, Dresden, Lonclra, 
Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa 
igin tenz.n8.th fiatlarla miittehid bilet • 
ler verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlan i!;in ve Tiirkiye • 
Romanya hiikfunetleri arasmdaki itilaf 
mucibince merkezi ve §arki Avrupa 
i!;in tenzilath fiatlarla e§yayi ticariye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat it;in 
Galata Yolcu salonu kar§lstnda Ta • 
hirbey hanmda istanbul umumi acen
tahgma miiracaat. Telefon 44827/8 

•-Kulak, Burun, Boaaz 
MUTEHASSISI 

Dr. !?EVKET TARAY 
Beyoglu, istiklal caddesi Singer 
kar~sJnda Saka ~1kmaz1 No. 3 

Telefon : 43242 

Soz ve Goz 

yran lnrakan ~iizel ve 
natuk siiylenilen soziin insanlar iize· 
rinde yaptig. tesir ~ok miihim oldugu 
gibi giizel goz de biitiin insanlar1 hay· 
ran buak1r. 

BaZI gozler tabiaten cazip ve giizel· 
dir. Bir sihir gibi ~eker. 

Bu gozlerin bu kadar sihirkar ve ca· 
zip olmas1 Necip Beyin kirpik siirme
sini kullanmas1 ile giizelle§mi§tir. Ne
cip Bey kirpik siirmesi en ~irkin goz· 
lere ilahl bir cazibe ve giizellik verir. 
Siyah, mavi ve kumral renkleri kutusu 
ile, fu~as1 ile 50 kuru§tur. Necip Bey 
toz siirmeleri gozlere giizellik ve sih· 
l1at verir. ~i§esi 20 kuru§tur. Her yer· 
de bulunur. Deposu: Eminonii maga
zasi No. 47. 

,.. Yalmz 57 kuru~~ 
masrafla 100 kilometroya 7 ki§iyi 

rahat rahat gotiiren mazotlu 

MERCEDES - BENZ 
tenezziih otomobilleri geldi. Liiks
konfor - siirat. ( Taksirn Bah~esi 
kar§Jst No. 25 Istanbul) Te1graf ad
resi: Dizel·lstadbul, Telefoo: 40.835 
Adresinizi yaztmz, katalog ronde· 
relim. Yedek par~a aergimizi zi
yaret ediniz. 

BOL SiHHAT 
BOL NE!JE 

Nihat A. KUTMAN Sarabevi 
' 

Sahib ve Ba~muharrtrt: Yunus Nadi 
Umumt ne~rtyat1 tdare eden YaZJ ll!erl 

Miidiiril: Hikmet Miinil 

cumh.urtyet mp.tbaast 

11 

Grip • Nevralji • Ba, ve Di' agrllar1 - Artritizm - Romatizma 

ADEM KTiDAR 
ve B E L G E V !? E K L i G i N E K A R !? I 

HORMOBi 
Tabletleri • Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

Tiirkiye Sigorta Prodiiktorleri Birligi I 
Idare Heyeti Riyasetinden: . .J,,.., --t-~ , .. 

30 1 937 . ~· l~Jt ~ . . " ~~-Birligimizin senelik adi kongresi · - cumartes1 giinii saat l:JYV 

14 de Biiyiik Postahane arkasmda Tiirkiye hamndaki dairemizde 
akdedileceginden biitiin azanm gelmeleri. · 

6KS0RENLERE: 
KANZUK 
OKSOROK SURUBU 

' 
Gogiis nezlelerile had ve miizmin 

kasabat iltihablarmda, zatiirrie, 
zatiilcenb ve bogmaca oksiiriikle • 
rinde ~ok faydab bir ilacdtr. Go -
giisleri zaytf olanlara ayrtca tav · 
siye olunur. Bir ~ok profesorlerin 
takdirine mazhar olmuftur. Kanzuk 
tlksiiriik fUrubu maruf eczane • 
Jerde bulunur. 
Umumi deposu: 

INGtLIZ KANZUK ECZANESl 

Beyoglu • Istanbul 

Ankara Valiliginden: 
~ubuk Baraj yolunun mebdeinden altmci kilometroya kadar par

ke taljla kaplamast 4/1/937 de ihalesi yapilmak iizere kapah zarfla 
eksiltmeye konmu,, vakti muayyeninde gelen isteklilerin teklifatla
ri laytk had goriilmediginden mezkur i,in arthrma ve eksiltme ka • 
nununun 40 met maddesinin ilk ftkrasma tevfikan 25/1/937 giinii 
saat 15 te ihalesi yaptlmak iizere yeniden kapah zarf usulile eksilt • 
meye konul~u,tur. Kel}if bedeli 27150 liradan ibaret bulunan bu it 
i!rin isteklilerin 2036 lira 25 kuru11 teminat mektubu, Ticaret Odas1 
vesikast ve Nafta Vekaletinden ahnmif 937 senesine aid miiteahhid
lik vesikasile birlikte 25/1/937 giinii saat 14 e kadar Eksiltme Ko
misyon Reisligine vermeleri. Eksiltme ,artnamesi ve teferruatmm 
Nafta Miidiirliigiinden 125 kurut mukabilinde verilecegi ilan olu • 
nur. «2281» (96) 

KUMBARA 

r 
Universite Dogum ve Kad1n I 

hastahklar1 Do~entl 

or. NASiD EREZ • Beyoglu stikliil caddesi 99 numa· 
rah Ankara aparhmanma ( Gaz 

!jirketi iistiinde) nakle,tmi:jtir. 
Tel. 41572 

ZA Yt ~EHADETNAME 
Romanyamn Galatz §ehrine gonder

digim tuzlu bahklara aid istanbul Ti
caret ve Sanayi Odasmdan ald1gun. 26/ 
10/1935 t:nih ve ·12002 say:ili men§e §e· 
hadetnamesi Rumen milli bankasmda 
zayi olmu§tur. Ticar~t Odasmdan bir 
ikinci niishas1 almacagmdan birincisi • 
nin hiikmii olmadtitlll ilan ederim. 

Nuri Ali Hamamctoglu 
Sicil No. 333 

'NI!)ANYAN 
Hastalanm hergiin ak§ama kadar 
Beyoglu, Tokatliyan oteli yamnda 
Mekteb sokak 35 numarah mua· 

yenehanesinde tedavi eder. -

0 

BIRE· 
100() 
VEREN 

·TARLADIR 

. -
~11 'f,.. • 'Vtn .,; 

. "r.., 
~. 

., ,.---
~~·· 



Nezle, bogaz, Gogiis UfiUmesinden ve oksUriikten 
korunmak i~in 
en iyi ~are : salebidir. 

c;ok saf ve besleyici olan bu nefis g•da, ~ay ve 
kahvenin mide ve Asab iizerindeki fena 

tesirlerinden de sizi korur. 

15 Gramhk paketleri her yerde ( 5) kuru~tur. 
Teminath ________ ., ___ _ 

RLON 
Saatlerini Her yerde aray1n1z. ~ 

Devlet Demiryollari ve Limanlar1 
Umumi f idaresinden: 

Haydarpa~adan saat «7,10» dave Adapazarmdan da saat «17,00» 
de hareket eden ve hergiin seferde bulunan 56, 57 numarah yolcu 
trenlerimiz ikinci bir it'ara kadar 22/1/9'37 tarihinden itibaren liig
vedilmi!jtir. Muhterem halka ilan olunur. (373) 

Miithi~ 
kadar 

Istirablardan 
derin siikiin 

ncak 

sonra bu 
ve rahat 

Kullanarak kazandabilir I 

GRiPiN 
Di~, ba§, matsal, 
romatizma, 
nir ve 
agnlar1 da da
hil olmak iizere 
biitiin Ishrablan 
derhal ge~irm ek
Je, harareti dii
~iiriip nezle, grip 
ve bron~iti izale 
etmekle hakh bir 
~ohret kazanmi§· 
ttr. 12 saatte 3 
tane alabi lirsiniz. 

MiDENiZE 
dikkat ve iYi HAZIM ediniz. 
<;abuk, iyi ~ignemeden yemek 

yiyenler, fazla baharath ve biberli 
yiyenler, bilhassa i~ki i~enler mi· 
delerini tahri!i ederler. Ve EKi;i1-
L!K, HAZIMSIZLIK, agtrhk ve 
bali diinmeleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 

HAZIMSIZUGI, MiDE EKSiliK ve 
" I YANMALARINI GiDERiR. 

!NKIBAZI defeder. Bugiinden bir 
§i§e MAZON ahmz. Hit;bir miima
sil miistahzarla k1yas kabul etmez. 

M A Z 0 N isim, H 0 R 0 S markas1na dikkat. 

CUMHURiYET 23 ikincikanun 1937 

H~A~~UVAVA~ N I!~E~ GI!TiAI!:N~oVI!Ni. 
lu 

BiRADERLERvESll 
ifTA.NBUL•ANKARA•iZM_iR 

REA 
AAD\'OSUDUR 

R.C.A. 8 T·2 8 lambalo 
veresiye Safl$ 210 Lira 

R.O. 5 T-4$ 5 lembalo 
~eresi)e_S.t•l .160 Lira 

BIR RADYO ALMADAN EVVEL 
BILMELISINil._ Kl •• .- ~ 

R. C.1_. 35 senelik bi~ h;c;rubenlii'!liih: 
suludur. 

R. C:A. )ns8n dimaO• glbl IJiiveiiV&'ite,. 
dyafon kudrefini kon I rol eden 
elektrik bir dimaOa maOktir • · 

R. C. A. lstasyonlann ll"''"' fayln e1en 
el.,ktrik bir gozle IJier . ~ • 

R. C. A. non butun lambalaro ~eliktendii>.lt 
R. C. A. dan OSTON RADYO MEVCUT 

DEC';ILDIR. <; 0 N K I R. C. A. 
DONYANIN •• BOY OK RADYO 
!ESKILATINA SAHIPTIR,_' 

0. T. T. A. $. Beyoglu - istiklal caddesi 
ADANA:: 
ADAPAZARI: 
AKH!SAR: 
ANTALYA: 
BALIKES!R: 
BURSA: 
CANAKKALE: 
~ORUM: 

DiYARBEKiR: 
ED!RNE: 
ESKiSEHiR: 
GiRESUN: 

Muharrem Hilmi Remo 
lzzet Siikrii 
Hilmi F aiz Arabac10glu 
Ahmed $evki ve Ss1. 
Htiseyin $ahlan 
T ayyare sinemasi 
Mehmed K1zoglu 
Celal Erel 
Dogu I§Ik T ecim Evi 
Aziz l§bilen 
Hikmet Ozgiir ve Hasan T ozman 
Ismail Uzunkaya 

BOTONDONYA 
POKER 
hraf b19aklann1 kullan1yor 

s i z d e a It n 1 z. 

POKER PLAY 
markastna dikkat ediniz. 

Edirne V aliliginden: 
Vilayet yollarmda kullamlmak iizere 2400 lira muhammen kiyme

tinde ve 2,5 ton ag1rhk ta~tyabilecek bir kamyon a~Ik eksiltmiye ko
nulmu~tur. lsteklilerin ~artnameyi gormek iizere Edirne Nafta Mii
diirliigiine miiracaatleri ve ihale giinii alan 2/2/1937 sah giinii saat 
15 te 180 lirahk teminat makbuzlarile birlikte Vilayet Daimi En ~ 
ciimenine gelmeleri. (297) 

Edremid Beledive Reisliginden: 
Belediyemizin a~tk alan 165 lira iicretli miihendisligine istekli o -

lanlarm miiracaati ilan olunur. Taliblerin miihendis diplomastm hamil 
ve musaddak tehir plamm tatbika muktedir bulunmalar1 ,arthr. Ma
kine, elektrik, su i~lerinden anhyanlar tercih olunur. Miiracaata ev -
rak1 miisbitenin eklenmesi laztmdu. (14) 

KAST AMONU: Orlian Server 
KA YSERI: Zeki Saatman 
KONYAz A. Ulvi Eranda~ 
KOT AHY A 1 Ahmed F ahri 
MERSIN z Hakkakoglu A. Rahmi 
ORDUz 
SAMSUN: 
SIVAS: 

Furtun Orner 
B. Albala ve oglu 
Ali R!Za 6mek 

TOKA T: B. Alb ala ve oglu • Cerna] Kovah 
TRABZON: Harunlar 
ZONGULDAK: Mahir Aysen 

!Tenvirat r~i No.8 .. 
• 

Osram /001 ampullerinin di; 

binde aydznlzk kuvveti De.: 

kalumen ile ve elektrik sar .. · 
• ' f 

.fiyatz Vat ile gosterilmi§tirl 

Bu suretle her kullanano 
•'" 

ucuza malolan bir aydznlz~' 

tentinatz verilmi§ oluyor. 
• lo. . 

Diki§ dikerken 100 (D Lm) U 
bir ampul kullaru hrsa go~~ 
ler muhafaza edilmi§ olur} 

mhpulleri 15, 25, 40, 65, 100, 125 

ve 150 Dekalumenliktir. 


