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M~iizakereler inkh;afa ba$1ad• 
M. Eden'in iavassul feklifi iki 
murahhas hegef~e de kabul edildi 

Franstz 
Dostlartmtztn 
Y anddtklart nokta 
Sancak mes' elesinin sii
riincemede kalmasmdan 
T iirk - F ranstz dostlugu 
~ok ziyan gorecektir 

M illetler Cerniyeti Konseyi, ev
velki giin topland1 ve Hatay 
rneselesini ruznarnesinin sonu

na, gelecek haftanm belli olrn1yan bir gii
:niine buaktl. Konseyi, bu tarzda hareke
te sevkeden iki sebeb vard1r. Birincisi, 
1-Iatay rneselesini en puriizlii i§ addettigi 
i~in, en geriye buakrnak; ikincisi de 
'Turk - Fransiz rnurahhaslan arasmda 
hususi bir anla§Inaya imkan ve zaman 
:Verrnek. 

Filvaki Cenevreden gelen haberler, 
iki taraf rnurahhaslan arasmdaki rnuza -
.kerelerin devam etrnekte oldugunu bildi
:riyor. Bu rniizakerelerden nasi! bir netice 
~Ikacagmi kat'iyetle bilrnek mumkun de
gildir; fakat, Tiirkiyede ve hassaten An
karada pek iyi bilinen bir§ey varsa, o da, 
Ba§vekil M. Blum tarafmdan yaptlan 
F rans1z teklifinin, bizi rnernnun ve tat -
min edecek rnahiyette olrnadrgldir. Ce
nevreden gelen son haberlerin, bu rnern • 
nuniyetsizligi eksiltrnedigini, bilalcis ar
tJrdlgmi da hernen ilave edelirn. Filvaki 
Milletler Cerniyeti rnehafilinden SIZan 
haberler, Fransanm bu i§te husnuniyetle 
ve sarniml bir anla§rna arzusile hareket 
etrnedigini gosterrnektedir: 

1 - Cenevrede yap1lan Turk - Fran
SIZ toplantlsmda, F rans1z murahhasla • 
n, rnanda altinda bulunan bir devletin 
istiklali hakkmda, Milletler Cerniyeti ha
ricinde bir karar verrnenin, manda sahibi 
devlet i<;in, irnkans1z oldugunu s~ylerni§· 
lerdir. 

2 - Fransa, mandater devlet vazife
~ile telifi kabil tavizin son haddine var
illli§tlr. 

3 - Sancakta, ancak 1921 muahedesi 
r;er~evesi i«inde «ok geni§ bir muhtariyet 
tesisi hakkmdaki Fransrz telkinleri, anla§
rnaya ciddi bir esas te§kil edebilir. 

4 - Turk rnurahhaslan Sancagm is
tiklalini 1srarla isterni§ler, F rans1z rnu
ll'ahhaslan ise bOyle bir tedbirin liizurnu
rnu inkar etrni§lerdir. 

5 - F rans1zlar, Sancak meselesini, 
F ransa ile Tiirkiye arasmda degil; fa kat 
~iirlciye ile Milletler Cemiyeti arasmda 
bir ihtilaf addetrnektedirler. 

Su be§ maddelik hulasa gosteriyor ki 
Cenevrede rnurahhaslanrntzla konu§an 
F ranstz rnurahhasln, i§i halletrnekten zi
Yade rnlZlk<;tltk <;Ikarrnak yolunu tutrnu§
lardir, Onlar da, F ranstz Ba§vekili M. 
>Blum gibi, rneseleyi muternadiyen Mil
~e,~ler Cerniyetine du§urrnek istiyorlar. 
~~Itekirn, M. Blurn'i.in bir§eyler var gibi 
~0riinen, fakat dikkatle araymca da, rne
~~!enin esasma dokunur yeni hi<;bir hu-

Ur:n rnevcud olrnadigl gorulen teklifinde, 
lek sarih nokta, Fransamn Milletler Ce
tniyeti karanm kat'iyetle kabul edecegi 
~~didir. F ransa, Milletler Cemiyetinde, 
~§I karakaplt kitaba uyduracak ba§ka bir 
tabir!e medreseye du~urecek yardak<;tlar 
d ulacagmdan ernin oldugu i<;in, donup 
}:'ola§tp Cenevrede karar k1lrnak istiyor. 

1 rans1z tezinin kendilerince en kuvvetli 
araft da §udur: 

] Fransaya Suriye rnandasmt veren Mil
hetler Cerniyetidir. Milletler Cerniyeti, 
ll u lllandaYI verirken o topraklann Lub-

an ve Suriye olrnak uzere iki devlete 
?~tlacaibm soylerni§tir. Turkiye San
~ ta ii<;uncu bir rnustakil devlet kurul
lirlni is.tiyor. Bu istegi, mandaya rnuha
}:' hr. Bmaenaleyh ihtila£ Turkiye ile 
1 ~jnsa arasmda degil, Turkiye ile Mil]:t] er Cerniyeti arasmdadir. 1htilafr Mil-

;r Cemiyetinin halletrnesi gerektir. 
(J ~ ·tans1zlar bu iddialannda da sarnirni 
le~f dirler. Ciinku, muternadiyen Mil

er Cemiyeti haricinde Turkiye ile an-

'ABIDIN DA VER 
[A.rkasz sa. 3 siltun 4 te] 

1 lngiliz Hariciye Nazlrtntn 
ortaya att1g1 •• uzere bulmak 

aray1 
§ekil 

Diin iki defa vuku bulan konu,malar neticesinde bir 
prensip ania,mastna dogru yakia,ddigi haber veriliyor 
Cenevre 23 (Hususi)- Milletler Ce

rniyeti konseyi bugi.in toplanrnarni§tlr. 
Buna rnukabil rnuhtelif rnurahhas heyet
leri reisleri arasmda §ayani dikkat te -
rnaslar yapilmt§tlr. Sancak rneselesi bu 
sabah biisbutun yeni bir safhaya girrni§, 
lsve<; Hariciye N azm raportor M. Sand
ler' in dunku ternaslan neticesinde Fran
stz Hariciye N azm M. Delbos bu sa
bah Turk rnurahhas heyetile esash mi.i -
zakerelere ba§lami§hr. M. Delbos, Tiir
kiye Hariciye V ekili T evfik Ru§tii A
ras1 ziyaret etmi§tir. Bu konu§rnalar~a 
ingiltere Hariciye Nazm M. Eden 1le 
Milletler Cemiyeti urnurni katibi M. A
venol ve isv~ Hariciye Nazm raportor 
M. Sandler de haz1r bulunrnu§lard1r. 

Hariciye Vekilimiz Dr. Tevttk RU.$tiL 
Aras Sovyet Hariciye Komisert 

M. Lltvinof'la bir arada 

Franstz Hariciye Naztn M. Delbos•un 
Hariciye Mii.ste§an M. Vienot'la 

Cenevrede almmt§ son resmi 

Milletler Cemiyeti rnehafilinde ternin 
edildigine gore bugiinkii goru§meler me -
selenin inki§af etrnekte oldugu tesirini bl
rakmi§tlr. lngiliz Hariciye N azmmn res
men iki taraf nezdinde tavassutta bu • 
lundugu haber verilrnektedir. 

M. Eden Filistinde rnandater bulunan 
!ngiliz hukurnetinin ~ark hadiselerile ya
kmdan alakadar oldugunu bildirrni§ ve 
Sancagm rniistakbel tarzJ idaresi hakkm
da tekliflerde bulunrnu§tur. Sancagm 
hususi rejirninin kontrolu i<;in Hataya 
Milletler Cerniyeti tarafmdan daimi bir 
korniserlik ihdasmm mevzuubahs bu • 
lundugu anla§Ilrnaktadu. 

Mahalli hiikumetin feslih ettigi ~eteler daha 
'imdiden Tiirk koylerine taarruza ha,Iaddar 

Prensip itibarile bir anla§rna ile netice
lenen bu rnuzakerelerden sonra, Tiirk ve 
F rans1z delegeleri birlikte Yugoslav mu
rahhas heyetini ziyaret etmi§lerdir. Y u
goslavya ba§delegesi M.Puri<;'le Rornan
ya Hariciye Nazm M. Antonesco Tiirk 
ve Fransiz delegeleri §erefine bir ziyafet 
verrni§lerdir. Ziyafette Turk, F ransiZ 
murahhaslarile Ku<;uk Antant ve Balkan 
rnisak1 devletlerinin rnurahhaslan hazn 
bulunrnu~lardir. Bu iki kururnun rnurah
haslan Tiirkiye ile F ransa arasmdaki dos-

[Arkas% Sa. 7 sii.tun 4 tel 

Antakya 23 {Hususi) - Mahalli hii-\ 
kiimet kuvvetleri Turk unsuruna yaptik
lan tazyiki §iddetlendirrni§lerdir, Tiirkler 
i<;in Sancakta ya~arnak, yava§ yava§ teh
likeli bir hal alrnaktad1r. 

Bilhassa kt§kutilan T a§nak ve Errne ~ 
nilerile, Suriyeliler sokaklarda yakala -
dtklan Tiirk !;Ocuklanm sebebsiz yere 
dogroektedirler. Karakola yaprlan §ika· 
yetler de hi<; bir netice verrnernektedir, 

~eteler laaliyete ba~ladtlar 
lskenderun 23 (Hususi) - Mahalli 

hukurnetin teslih ettigi !;eteler daha §im -
diden faaliyete gec;mi§, ve baz1 Tiirk 
koylerine taarruz etrnege ba§larnl§hr. 
Halk canmdan ve rnalmdan ernin de ~ 
gildir. 

Hududumu:za asker gonCiermekte 
devam ediyorlar 

Haleb 23 (Hususi) - Sancaktan ge-

Suriyenin Cenevreye gonderdigi 
murahhas ihsan Elcabiri 

len haberler. her tarafta bir tethi§ hare -
[Arkast sa. 3 sii.tun 3 te] 
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Amerikadaki felaket 
Su bask1n1 hakiki bir tufan halini ald1, 

yiiz binlerce ki~i a~1kta kald1, salg1n bir 
hastabk ~Ikmas1ndan korkulmaktad1r 

.' 

.I'_.,. 
•/ • 

) - ' ---

Amerikada ge~en seneki tugyanda su altmda kalan bir kasaba 

• ... 

Nevyork 23 (A.A.) - Ohio nehri 14 bin ki,i meskensi:z, salgm 
gittik~e kabarrnaktad1r. Halen Louis - hastaltktan korkuluyor 
ville' de seviyesi normal seviyesinden 14 N evyork 23 (A.A.) - !lac;:, erzak 
metro yuksektir. ve bilhassa yiinlii esvablar yiiklu tayya • 

Cincinati'de Ohio•nun seviyesi 21 reler, vapurlar ve karnyonlar suratle su al· 
rnetroyu bulrnu§ ve bu suretle 1884 se· tmda kalan mmtakalara sevkedilrni~tir. 
nesindeki rekoru kirrni§tlr. Daha §irndiden tugyandan 16 ki§inin 

Tugyan alt1 devlette tahribat yaprnl§· oldugii tesbit edilrni§tir. 
tlr. Ohio ve Missisipi vadileri bilhassa 14 bin ki§i rneskensiz kalmi§tir. Soguk 
muteessir olrnu§lardu. Bu havalide 11 ki· ve kar felaketzedelerin sefaletine inzi • 
§i olmu§ ve 1 00,000 ki§i rneskensiz kal - marn etrnektedir. Bir tifo salgmt !;Ikma-
mi§tlr. smdan korkulmaktadu. 

Zarar ve ziyan birka~ yiiz rnilyon do· Bir bend ytktldt 
lar1 bulrnu§tur. Nevyork 23 (A.A.) - Lawrence • 
G~en mart aYJnda §iddetli bir tugya· burgh civannda sulann tazyikile bir 

na sahne olan Pittsburgh'u sular basrnt§· bend ytblrnl§hr, 8 ki§i olrnii§ ve elli ki§i 
tlr. Sular i§ rnahallesini de tehdid etrnek· kaybolrnu§tur. 
tedir. 

IBir yazt i~in verilen 
hiikiim 

lstanbulda sabahlan Turk gazeteleri 
arasmda <;1kan bir gazete vardtr. Onun 
adt nedir bilirsiniz. Belki onu okuyanlar 
vard1r. T avsiye ederim, tavsiye ederiz o
kuyunuz, okuyunuz onu. 

<<A<;Ik Soz>>. Sakm bu kli§enin zahiri 
rnanasma aldanrnaym. Bilrnelisiniz ki A
<;tk Soz karanhk ve kirli bir cevabm rem
zidir. Bu pa!;avra son giinlerde Ba§rnu
harririrniz Yunus Nadiyi one alrnt§ ve 
rniiternadiyen bir taklrn kirli, <;irkin soz
lerle rnanastz resimlerle ondan bahsetrne
ge ba§larnt§tlr. Sebeh pek kestirilernez, 
tahrnin §unlardir: 

Yunus N 'ldi Tiirk iii davalanm t'!m 
bir kanaatle kavramt§ yurdda§, tanmrni§, 
tecriibe edilrni§ bir inki!abcl olarak ta
kib edilmektedir. Ve daima edilecektir. 
Acaba kapahgoz gazetesi bunu rnu kas
dediyor? Kendi oyle arzu ediyorsa onu 
kiskandirrnarnah. 

Bu bir ihtimal. 
Ba§ka ihtimaller de akla gelebilir. A

caba Yunus Nadinin yaz1lanmn yurek
lerini sizlattlgmt goren bu zavalhlar bir 
yeni arzuda rnt bulundular? 

Bu da bir ihtirnal, 
Biitun bu ihtimallere isim verrnek 

giicdiir. Y almz kat'iyetle ve sarahatle 
bu gazete ba§Inuharriri ve tahrir rnudii
rii hakkmda verilecek bir hukiim vard1r. 
Bu herifler boyledir, para dilenrni§lerdir. 
Para verrniyenlerin aleyhinde bulunrnu§
Iar, para verenleri rnethu sena etrni§lerdir. 

Bu kustahlarm butun Tiirk rnilletine 
kar§l boylece tamnrnas1 i<;indir ki bu bir
ka!;. satm yazd1k. 

Tiirk .. Iran dostlugu 

V eliahd ilkbaharda 
Tiirkiy~ye geliyor 

Heyetimizin dost iilkede iki ay siiren ikameti 
aradaki baglar1 bir kat daha takviye etti 

T ahran (Husu- ~-~ ......... 
si) - lki aydu a· 
rarn1zda bulunan 
Cerna! Hiisnunun 
riyasetindeki TUrk 
murahhas heyeti ni
hayet vazifesini mu
vaffakiyetle bitir -
mi§ ve Tiirk - lran 
dostlugunu bir kat 
daha takviye etlni§ 
olarak T ahrandan 
aynlrni§tlr. 

Uzun seneler -
denberi rnuallakta 
kalan ve iki korn • 
§U rnernleket arasm

Pehlevi Valisi, Hazer deni:zi ii:zerinde Turk 
heyetine i:zahat veriyor 

da s1k s1k hi~ te arzu edilrniyen ihtilafla
nn zuhuruna sebeb olan puruzlu i§le -
rin toptan hal ve fash i~in iki heyet, ilk 
gununden itibaren tahrnin edilerniyecek 
bir dostluk havas1 ic;:inde <;ah§Inl§lar ve 
nihayet ticaret, klering, ikarnet, adli rnu
zaheret, mu§terek giimriik ve baytari 
rniizakereleri rnernnuniyeti rnucib bir §e
kilde neticelendirmi§lerdir. 

-.. 
T ahranda kaldiklan rnuddet<;e lranin 

rnisafiri olan Turk heyeti, §ehrin en 
biiyiik ve rnuzeyyen binalannda - Ahmed 
,Sah Ka«ann zarnanmda naibussaltana 
olan - Karagozlunun muazzam rnalika • 
nesinde ikamet etrni§tir. 

Tiirk heyetini~ burada kar§lla§ttgi bii· 
yiik hiisnii kabulii ifade edebilrnek i<;in 

[Arka~ Sa. 5 sii.tun 4 tel 

·························································································································· 
Macaristanda bir Nazi 

cemiyeti krirUldu 
Bu cemiyetin 

Y ahudilerle 
gayesi komiinizm, liberalizm ve 
miicadele etmek, muahedelerin 

tadili lehinde hazirbklar yapmakbr 

Yugoslav Ana Krali~esi I 
boi,evizm aleyhinde bir 

beyanname ne~retti 
Budape§te 22 - Burada «Mavi 

Ha<;» isirnli bir cemiyet kurulmu§tur. Bu 
cerniyet rnufrit saglar tarafmdan te§kil 
edilmi§ olup nasyonal sosyalist fikirler 
ta§IInaktadlr, Program!, bol§evik ve ya
hudi aleyhtarh~ esaslanna dayanmakta· 
d1r. 

Cemiyetin ilk ~tirnama «Uuanan Ma· 
carlar» rasist f1rkasmm eski reisi ve bu 
cerniyetin de §efi olan rneb'us Andre 
Scillery riyaset etrni§, i<;timaa 2000 ki§i 
i§tirak etrni§tir. 

1<;tirnada §U program okunrnu§tur: 
1 - Gencligin asker! terbiyeye tabi 

tutulrnasl suretile rnuahedelerin tadili le· 
hinde haztrhklar yaprnak. 

Yugoslav Ana Kral~esf Marie ytlba§tndiJ 
btr 9ocuk baktm evinde ... 

2 - Biiyuk banka sahiblerini, millet 
yolunda ~ah§rnaga rnecbur etrnek, 

3 - Ayni zarnanda rnarksizrne ve li-
[Arkas' Sa. 3 siltun 1 de] 
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Hiikiimet~i kuvvetler 
~ok mii§kiil vaziyette 

G1rnata cephesindeki askerler Valancia' dar 
siir' a tie takviye k1taatJ istediler 

·. 
Valancia'mn bombardtmam strasmda bir tayyare bombasile harab 

olan lngili:z selare.thanesinin dahilinden bir goriinii~ 
Salamanca 23 (A.A.) - Resrni teb- uc; kasaba daha zaptetmi~lerdir. Kiztllar 

Jig: diin 86 rnaktul ve 26 es:r verrni§lerdir. 
Bu son giinler zarfmda kitaabmiz Bundan rnaada elimize rniihim rniktarda 

Krrnata eyaletinde 34 kilometro ilerle • harb rnalzernesi gec;:mi§tir. Oiger cephe -
mi§ler ye dun Alharna de Granada ile [Arkas' sa. 6 sii.tun 4 te] 
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Tarihi tefrika : 11 Yazan: M. Turhan Tan 

Kara Kad1n1n idam1 
Ordu ve koyliiler hadisede adalet kaygusunun 
her ~eye tercih edildigini gorerek seviniyorlardd 
ilk defa olarak o, gurubu tadstz, ge- /Ian da <<aldim, kabul ettim, gene sana 

ceyi tatSIZ ve hayah tats!Z buluyordu. bagt§ladJm» sozile geri verdi. Lakin Mug· 
Annesinden gelen ve Hurremden bah- Ia mmtakasmda bir zamanlar hiikumet 
seden her yeni mektubu okuya okuya do- siiren Mente§e Beyin bu civanmerd vari
la§Hken engin sahralar kadar geni§ bul- sine bol bol iltifat etti. Vaktile tahtta 
dugu otag, o giin goziine mezarlar ka - oturmu§, tac giymi§, sikke kestirmi§ ve sal

dar dar ve karanhk gelmi§ti. ipekli ve tanat siirmii§ olan bir adamm torunile 
yaldtzh perdeler, benligini sarm1ya sa • yiizle§rnek onu heyecana dii§iirmii§tii, 
va§an kefen parc;alan gibi sinirine doku- tefelsiife sevkediyordu. ilyas Beye yur

nuyordu, zarif oymah direkler bagnna duna donmek emrini verdikten sonra ne
saplanmak ic;in hamlanmi§ hirer m1zrak dimi ibrahime i~ini ac;tl: 
gibi goziine hain goriinliyordu. - Biz, dedi, iki yliz elli yiidanberi 

Gene Hiinkar eski mektublan oku - tahtlar deviriyoruz, haniimanlar sondii -
makla bu sinir buhramndan kurtulmak riiyoruz. T annmn yardtmmt gordiikc;e 

istedi, muvaffak olamadi. Geriye s1ra st· bundan sonra da ogullanmtz, torunlan -
ra athlar c;1kararak lstanbuldan gonde • m1z bu yo ida ylirliyecektir. F akat ikbalin 
rildigine emin oldugu ulagt arattt ve gi- maklubu labekadtr, her kemalin bir ze
denlerin geri gelmesini timid ic;inde bek-. vali vardtr. Bir glin bizim soyun da sonu 
liyerk oyalanmxya c;ah§ti, gene buhran- gelir, yaratligirnlz saltanatm yerinde yel
dan siynlamadx. ic;inde kxrmak, Yikmak ler eser. 
ve devirmek ihtiyaci hakimdi, zincirden 

Ve biraz du~iindii, sonra ic;ini ~ekti: 
bo§anrni§, fakat gene kafeste kalmi§ bir _ ~u Mente§e oglunu g~rlince i§te 
pars husile otagmda dola§Jyor, boyuna 
homurdamyordu. boyle dli§lindiim. Onun dedesi bir hii -

t§te bu mad a Piri Pa§a huzura geldi: kiimdardt. Kendisi §imdi ~ift~ilik idi -

- Kocalan seferde olan eksiketekleri yor. Diinyanm karan yok ibrahim. Do
rii§vet ahp ba§kalanna nikahhyan, ak~e- nliyor, boyuna doniiyor. Veyl bunu an -
siz hiikiim vermiyen, koca bir vilayeti lamayanlara, fani bir ikbale bel bagh

haraca baghyan Kara Kad1 Konyadan yanlara!.. 
geldi. ~ikayet~ileri de beraber. Ne fer- lhtimal ki hakiki ikbalin a§kta tecelli 
man buyurulur? edecegini, sevip sevilmenin ve kendi gon-

Slileyman, §oyle bir duraladt, nefsile Iunde bir gozele taht kurup kar§Ihgmda 
miicadele eder gibi goriindli ve sonra da o giizelin yiireginde tahta oturmamn 
giirledi: hiikiimdarhktan, tacidahktan degil cihan-

- As bir agaca teresi, sallansm dur· girlikten ve cihandarhktan daha yiiksek 
sun! bir bahtiyarhk olacagtm soyliyecekti. Fa-

- Ordu kadlSlndan fetva alsak, mli- kat bu derece haYJflanmaYJ vakanna ya-
nasib olmaz mi? ki§tlramadt, kendi §iirlerinden olan §U 

- ilk in herifi asarsm, sonra ken dine beyti okumakla iktifa etti: 

gerekse fetvasmi ahrsm. Miilkii. dii.nya kimseye kalmaz sonu berbad 

Kara Kad1y1 itham eden Piri Pa§a o2ur 
idi. Fa kat o, su~lunun mesleginden c;t- Ey Muhibbi, ~&yle tarzet kim Sii.leyman 

kanlmak ve bir yere siiriilmek suretile olmu$UZ! (1). 

cezalandmlacagmi umuyordu. Hiinka - Zeki nedim, efendisinin boyle ac1 ac1 
nn uluorta idam hiikmli vermesi iizerine si:iylenmesindeki hakiki sebebi kavramak

koca vezir §a§Jrdt, bir §eyler si:iylemek is
tedi, beceremedi, siikliim piikliim huzur
dan ~tktt, mahkumu celladlara yollad •. 
Siileyman onun arkasmdan homurdam -

yor ve hayaletlere hitab ediyormu§ gibi 
bo§luklara baka baka soyleniyordu: 

- Hele ulaklar geciksin, hepiniz, he
piniz Kara Kadtya donersirriz, aga~ dal· 
]annda sallamrsmtz. 

Onun bu zalim infiali, hi~ §liphe yok, 
hain neticeler verecekti. Bereket versin 
ki beklenilen ulak geldi, Valide Sultanm 
kii~iik bir rahatstzhk g~irmesinden do -
layi giinliik raporunu yollamadtgi anla -
§tldt ve mektupla§rna meselesi gene ni -
zamma girdi. Siileyman, Hurremin sth -

hat haberini almadan Bozdagan suyunu 
l:erketmemi§ti ve bir gun orada kalmak 
Kara Kadmm idamma halkm verdigi 
xnanayi anlamak bak1mmdan faydah ol

xnu~tu. Ordu ve civar koyler ahalisi bu 
hadisede, adalet kaygusunun her §eye 
tercih edildigini gorerek Hiinkan takdir 
ediyordu, bir agac dalmda ciibbesile, 

kavugile sallamp duran oliiniin §ahsm -
da rii§vet!;iligi, hakstzhgi, zulmii cezalan· 
dmlmi§ bularak vak1ay1 candan alkt§h · 
yordu. Y almz Hasodaba§I ibrahim, i~in 
~yiiziinii anhyor ve Kara Kadmm Hur
remden haber gelmemek ugrunda kurban 
gittigini apa~Ik seziyordu. 

Gene bu Bozdagan suyu menzilinde 
Rodosu uzaktan, yakmdan beneklernek -
te olan kiic;iik adalardan Halkedeki He· 
reke hisannm lagtmlar yiiriitUimek sur'!
tile dli§liriildligii haberi ahndi ve hayra 
yorularak §enlikler yapildt. Her c;adtrda 
§U ilk muvaffakiyet §erefine me§ale yaki
ltp destanlar ulamrken Siileyman kendi 
otagt online «;Ikiilt§tJ, askerin pmltth Ve 
gliriiltiilii ne§' esine goziinii, kulagmi ve
rerek Hurremi dii§iiniiyordu ve bu nurlu 
sevinc i<;inde can dedigi, canan dedigi 
mahluk ile kendi kalbini kucakla§tmyor· 
du. 

Bozdagan suyu, ordu i~in ugurlu gel
mekle beraber harb sahnesine bir ayak 
once vanlmak i§tiyakt da biitiin goniiller· 
de hakimdi. Bu sebeble 1stanbuldan ge
len ulagm uzun bir mektubla geri ~evril
mesini miiteaktb goc; borusu c;ahnd1, kos· 
ler inledi ve c;adular yiktlarak yola c;tk1l · 
d1. T alma, $ahmedresesi, ~ahna ovas1, 
Gokbeli derbend1 ve Bozoyiigii gec;ildi, 
Mugla civarmdaki Karabag sahrasma 
gelindi. Orada Mente§e ogullarmdan 
ilyas Bey, Hiinkann §erefine biiyiik bir 
ziyafet hazularnt§tl ve uzunca bir yola 
kiymetli kuma§lar, §allar, hahlar do§e -
mi§ti. 

Sii!eyman, Bel•grad seferine giderken 
yoluna dokiiien biitiin pe§ke§ler icin yap
tJ~ gibi ilyas Beyin sundugu armagan -

la beraber tecahiil ediyordu, zemine ve 
zamana miinasib sozler bulup Hiinkarm 
co§kunlugunu gidermege saVa§Iyordu. 

F akat Padi§ah, kendi hayalinin geni§ u
faklannda dola§arak nedimini dinlemi -
yordu. Nitekim elemden kurtulmak ~are
sini de gene o ufuklann bir ko§esinde bul
du ve birdenbire sordu: 

- Son menzile hangi giin ula§acagJz? 
[Arkas2 var] 

(1) Sultan Siileyman §iirlerlnde Muhibbi 
mahlaos1m kullamrdt Harb yolculuklarmda 
beyler, pruJalar tarafmdan c;ekllen pe§ke§
leri lade etmelU de adet edinmi~ti. Bu ~~ 

ilkin, Belgrad seferine giderken Ed!l'nede 
yapti, orada Rumell beylerbeylle Sancak 
beyleri tarafmdan sunulan armaj:i;anlan 
geri verdi ve biitiin hayatmda adetinl boz
mad.l. 

Azerl imzah mektub sahibine: 
Galic;yaya KmnlZl Rusya denildi~F Ka

musulalamda dahi yanhd1r. Malum ol
dugu iizere Ruslar, biiyiik, kii~iik ve be
yaz ad1 altmda iic; biiyiik k1sma ayrlla
gelmi§tir. Kxnmn Rusyamn halkl olan 
Ruthene'ler kiic;iik Ruslar ziimresine 
mensub olub Slav olmak iddiasmdadrr
lar. Hurrem Sultan bunlardandrr. 

Osmaneli Kaymakanu Bay R. Cana: 

fltifatmiza te§ekkiir ve eserlerime 
gosterdiginiz alaka ile tefehhur ederim. 

M. T. T. 
_ z:g _ __ _ 

KOLTOR 1$LERI 

Maarif Miiste§armm §ehri
mizdeki tefti§leri 

~ehrimizde bulunmakta olan Maarif 
Vekaleti miiste§an R1dvan Nafiz diin 
yanmda Vekalet S1hhat miifetti§i Ce -
malle miifetti§lerden Necmi oldugu hal
de ~ehrimizdeki bir klSlm lise ve orta 
mektcbleri tefti§ etm~tir. Miiste§ar og
leye kadar Gelenbevi ve Fatih ortamek

tebile Cumhuriyet kiz lisesini tefti§ et
mi§, tedrisat ve mekteblerin noksanla-

n etrafmda miidiirlerinden izahat iste
mi~tir. R1dvan Nafiz diinkii tefti§le -
rinde laboratuarlan gezmi§, ders alet
leri ve bilhassa fen bilgilerine aid ders 
malzemesi noksan olan mekteb miidiir
lerine, bu hususta icab eden ke§iflerin 
yap1larak ihtiyac; listelerinin serian Ve
kalete gonderilmesini tenbih etmi§tir. ····-Bir amele evi yap1hyor 

Liman amelesi ic;in bir atolyc ve Ji. 
manevi yap1lmas1 evvelce kararla~h -
nlml§h. 

Hiikumet tarafmdan bu i§e laztm o
lan arsa Liman miidiirliigiine devredil
di~!inden yakmda in§ciata ba§lanacakhr. 
Bina Halicde yap1lacak, ameleler bura
da paydostan sonra ytkanacak, icabm -
da yatabileceklerdir. 

CUMHURiYET 

c ·eehir va Memleket Haberleri ) 
Hukuk fakiiltesinin i~ kanunu tatbikat1 1 Tiitiin sati~Iari iyi 

' 
yeni te,kilati i~in hazirbklar bir vaziyette 

Derslerin dort senelik 
tahsil miiddetine gore 

tasnifleri yapddt 
Oniversite hukuk tahsilinin dort seneyc 

iblag1 iizerine Dniversite dekanlar mec· 
lisince Vekalete gonderilen Hukuk fa -
kiiltesi Iisans, tedrisat ve imtihan talimat · 
namesi tasdik edilerek Rektorliige gon -
derilmistir. Yeni talimatnameye gore ba
dema bukuk birinci sxmfmda, huhk 
ba§langtci ve hukuk tarihi, Turk hukuk 
tarihi, Roma tarihi, esas te§kilat hukuku, 
rnedeni hukuk, ikhsad, ikinci s1mfta, me
deni hukuk, idare hukuku, ceza hukuku, 
ikllsad, iic;iindi s1mfta medeni hukuk, 
devletler umuml hukuku, hukuk muha -
kemeleri usulii, ceza muhakemeleri usu
lii, hukuk felsefesi, maliye, dordiincii 
Sinifmda amme hukuku, kara, deniz ti
caret hukuku, devletler hususi hukuku, 
icra ve iflas, adli txb dersleri okutula • 
caktlf. 

Bunlardan ba§ka Iisans talebesi, binn
ci y1lda istatistik veya sosyoloji, ikinci 
yxlda fikrl haklar, i§ hukuku veya toprak 
hukuku, iic;iincii y1lda ikt1sad doktrinhri 
tarihi, ic;timal ikttsad veyahud ikttsadi 
i§letme, dordiincii y1lda Lozan muahe -
desi ve yahud mukayeseli medeni hukuk 
derslerinden birini tercih ederek takib et· 
mek mecburiyetindedirler. 

Yeni talimatnameye mf talebeye yap· 
tmlacak kompozisyonlar hakkmda bir 
madde ilave edilmi§tir. Bu maddeye gore, 

ihtiyarl derslerle haftada bir saat oku· 
nan derslerden gayri her dersin profeso· 
rii sene ic;inde en az iki kompozisyon 
yaphrabilecektir. Bu kompozisyoniar, 
profesoriin tensibine gore ders veya arr,e
li ders saatlerinde ve yahud profesorlia 

dekanla birlikte tesbit edecegi bir glinde, 
fakiilte salonlarmda yaptmlacakhr .. Her 
kompozisyonda iic; mevzu dizilerek talebr 
bunlardan birini se~er. 

Kompozisyonlarm imtihan neticeleri 
iizerindeki tesirleri her ders yxh ba§mda 
karar altma almacak ve ilan edilecektir. 
Her dersin en az bir kompozisyonunda 
mazeretsiz olarak bulunmJyanlar imtiha· 
na kabul edilmiyeceklerdir. 

l 935 - l 936 ders y1h sonunda ikiuci 
ve ii~lincii smiflara g~mi§ olan talebe 
hakkmda tatbik edilmek iizere muvakkat 
bir madde konulmu~tur. Bu maddeye go· 
re bu simflarm talebeleri, eski imtihan 
talimatnamesine tabi tutulacaklardxr. 

MVTEFERRIK 
Maliye V ekilinin rahatsizhgi 

Maliye Vekili Fuad Agralmm rahat
stzhgi devam etmektedir. Kendisinin 
daha be§, on giin istirahate muhtac; ol
dugu anla§tlmaktadtr. 

Ankarada kurulacak yeni 
radyo istasyonu 

Ankarada kurulmasma karar verilen 
biiyiik radyo istasyonunun 800 bin lira
ya mal olacagr anla§tlmaktadir. Y eni is
tasyon hakkmda icab eden proje ve 
planlar hazrrlanmaktad1r. 

Ermeni hastanesinde «Ata
tiirk paviyonu» 

Yedikule Enneni hastanesi miitevelli 
heyeti hastanede cAtatiirk Paviyonu• 
adile yeni bir paviyon in§asma karar 
vermi.§tir. Miitevelli heyetinin toplan -
tiSmda miihendis Sarrafyan tarafmdan 
hanrlanan proje tetkik edilmi§tir. Pa
viyonun in~asma yakinda ba§lanacak -
trr. 

$EHIR ISLER! 
Koyun diye ke~i eti 

sahyorlar 
Mezbahada miihim miktarda kec;i ke

sildigi halde kasablar k~i etini koyun 
eti ismi altmda satmaktadtrlar. 

Yalmz gec;en bir ay zarfmda daha ev
velki aylara nisbetle 1097 tane fazla ke
c;i kesilmi§tir. 

Mezbahada koyunlara ye§il, kec;ilere 
de ktrnnzi damga vurulmaktad1r. Ka -
sablar kxrmizl damgalan etlerin iizerin
den ya biisbiitiin kaldtrmakta veya ren
gini tebdil eylemektedirler. Bu suretle 
halk igfal edilmektedir. Belediye, bu -
nun online gec;ebilmek ic;in kec;i etleri 
satl§mm daha ba§ka §ekilde kontrolunu 
dii§iinmektedir. Bu hususta yeni ted -
birler almacaktir. 

Y eni yap1lan binalar 
istanbul Belediye hududu dahilinde 

yeniden yap1lan ve tamir edilen binala!-' 
hakkmda bir istatistik hazxrlanrnl§hr. 
Bu istatistige gore, 1927 senesinde nii -
fus say1m1 miinasebetile yap1lan niime
rotaj muamclcsinde o sene ic;inde is -
tanbulda 135,444 bina bulundugu an -
la§tlmt§hr. 

1935 senesinde yap1lan niimerotaj mu 
amelesinde ise bu miktarm 146,379 a 
c;tkhgi ve bu suretle yeniden 10,935 bi· 
na yap1ldx~ anla§Ilmi§tlr. • 

i, yerlerinin kanuni 
vaziyeti hazirandan 
sonra belli olacak 

ls kanununun tatbiki dolaYJsile i§ da
iresile baz1 §irketler ve bankalar arasm
da noktainazar ihtilaf1 zuhur ettigini yaz· 
mi§hk. S1rf tefsir yiiziinden meydana ge· 
len bu fikir aynhklanm her iki tarafm 
hukuk§inaslan birlikte telife ~ah§mi§lar· 
d!r. h dairesi erkanmm soylediklerine 
gore arada §imdi ihtilaf denebilecek bir 
§ey mevcud degildir. 

h dairesi tatbikat ve tetkikati ic;in bir 
nizamname de bekliyecek degildir. Ka
nunda milsarrah olan bu nizamname ile
ride c;IkacaktJr. F akat, o vakte kadar i§ 
dairesi tetkiklerine devam edecektir. 

Alakadarlar, i§ miiesseselerinin yanh§ 
bir miilahazaya dii§memeleri i~in vazi -
yeti ~yle tavzih etmektedirler: 

is kanunu smai, ticari, mali bilumum 
i§ y~rlerine §amildir. Ziraat i§lerile de • 
niz ve hava i§leri ve bir ailenin kendi ef· 
rad1 arasmda ve di§andan ba§ka i§ al -
m1yarak ev ic;inde yapacag1 i§ler bun · 
dan miistesnadtr. 

h dairesi §imdiki halde, i§ kanununun 
tatbik edilecegi biitiin i§ dairelerini ha -
zirandan evvel tesbite ~ah§maktadtr. Bu 
maksadla biitiin i§ yerlerine beyanllJlme
ler dagitllmi§tlT. Beyanname verilen bii -
tiin i§ daireleri hic;bir miitalea ve miila
haza iizerine bu beyannameleri doldur -
mak ve vermekten miistagni kalamaz. 
Surasmi unutmamak lazimdir ki bugiin 
i~ yeri beyannamesini doldurup verecek 
~Ian bir miiessesenin bu beyannameyi 
vermesi, hazirandan itibaren i§ kanunu 
tatbikatma tabi tutulacagma delalet et· 
mez. (:iinkii bu beyannameler, o i§ yeri· 
nin ve o i§ yerindeki c;ah§anlardan han -
gilerinin i§ kanununa tabi tutulacagmi 
tetkik ve tesbit ic;indir. 

Bedeni ve fikri c;ah§ma vaziyetine ge
lince, her miiessesenin beyannamesinde 
yazacagt vaziyete ve bu i§<;ilerin faali -
yetine gore miiessese ve o i§<;iler hakkm· 
da kanuna tutulup tutulmamak hakkm -
da da aynca karar verilecektir. 

K1 bastirinca 
ihtikar baslad1 

----' 
Belediye, komiirciileri s1k1 
surette kontrol edecek 

Birkac; giindenberi degi§en ve soguyan 
havalar diinden itibaren biisbiitiin boz -
mu§, kt§ tamamile yiizlinli gostermi§tir. 
Evvelki gece ba§hyan ve fas1lah bir su· 
rette yagan kar, diin ak§ama kadar lapa 
lapa yagrni§ ve her taraf kar altmda kal
IIll§hr. 1-Iavanm iyiden iyi ki§lamast 
mahrukat fiatlan iizerinde derhal tesi • 
rini gostermi§ odun ve komiir fiatlan his
sedilecek derecede yiikselmi§tir. 

Bu vaziyet Belediyece gozoniinde tu· 
tularak ihtikar yaptlrnamasi ic;in tedbirler 
almacak!lr. 

Belediye odun ve komiircii diikkan -
lanm s1k s1k kontrol ederek ihtikar yapan 
esnaf1 tecziye edecektir. 

MOZELERDE 
Tiirk ve lslam Eserleri 

Miizesi miidiirliigii 
TUrk ve isHl.m Eserleri Miizesi miidiir 

muavini Konyah Abdiilkadir Erdogan 
mezkur Miizenin miidiirliigiine tayin 
edilmi§tir. 

Karadeniz ve Marmarada 
sabslar hararetlenmek 

' 
iizeredir 

Bu sene mernleketin her tarafmda tli
tiin sati§lan, koyliiyii tatmin edecek 
bir vaziyett~ olm~§tur. Bilhassa Ege mm
takasmda vasati olarak 65 • 70 kuru§ 
arasmda bir fiatla 32,5 milyon kilo tii· 
tiiniin az bir zamanda satilrni§ olmas1, 
Ege ziirramm yiiziinii giildiirmii§tiir. Y al· 
mz Ege tiitiinlerinden bu sene memlekete 
yirmi milyon liraya yakm bir para gir -
mi§tir. 

Ege tiitiinlerinin teselliim i§i oniimiiz
deki aym on besinde bitecektir. Bundan 
sonra tiitiinlerin izmirde i§lenmesine ba§
lanacak, bu suretle lzmirde on binlerce 
i§c;i i§ temin etmi§ olacaktu. 

Samsun - Bafra mmtakasmda yeni 
mahsuliin dizi halinde satt§lan devam 
etmektedir. ~imdiye kadar sat1lan dizi 
tiitiinlerinin miktan iki milyon kiloya 
yakla§mi§hr. Bu mmtakada demet halin· 
de sattlacak tiitiinlerin demetlenmesi i§i
ne ba§lanrnJ§lir. Demet satt§lanna §uba • 
tm on be§inde ba§lanacakttr. 

Marmara mmtakasmm Bursa, Edir -
ne, Kocaeli merkezlerinde ve Bahkesirin 
Gonen kazasmda demet ve denk faaliye
ti devam etmektedir. Gonende miitefer 
rik surette satl§lar ba§larni§tlr. 

Marmarada inhisar idaresile §irketler 
tarafmdan zi.irraa avans dagxhlmakta -
d1r. Yalmz Bursa merkezinde tiiccarlar 
I ,924,658 kilo tiitiin ic;in avans dag1t -
mi§Iardtr. 

Trabzonda yeni tlitiin mahsulii 2 mil
yon 145,830, Artvinde de 609 bin ki -
lodur. 

T rabzonda demetleme i§i devam et -
mektedir. Bu i§e Artvinde heniiz ba§lan
mamJ§hr. Satl§a Trabzonda §Ubat i~inde, 
Artvinde nisan aymda ba§lanacakhr. 

~arkta, Malatya, Diyarbekir, Adana 
ve Gazi Antebde sah§lar hararetle de • 
vam etmektedir. Bu mmtakada §imdiye 
kadar 500,000 kilodan fazla tiitiin sa -
ttlmi§hT. 

ADLIYEDE 

Kazara arkada§ml oldiiren 
komiser beraet etti 

Bundan bir miiddet evvel Emniyet 
miidiirliigunde Nuri admda bir komiser 
musadere olunm~ bir tabancay1 mua -
yene ederken tabanca alte§ alnn§ ve <;I
kan serseri bir kur§un ayni odada bu -
lunan komiser Hikmete isabet ederek 
kendisini oldiinnii§tii. 

Komiser Nurinin ikinci cezadaki mu
hakemesine bakrhru§ ve buna dair ka
rar verilmi§tir. 

Mahkemede evvela ehli viikufun 
vak'a yerine giderek haztrladigr rapor 
okunm~. Bu raporda komiser Nurinin 
tabancanm agzm1 yere tutsa bile bozuk 
olmas1 yiiziindcn inhiraf yapabilecegi 
yazllmakta idi. Bundan sonra Miiddei
umuminin bir sualine kar§l §ahidlerden 
komiser Muzaffer de: cBu gibi taban -
calan muayene etmek vazifesi komiser 

Nurinindir ve esasen ayrxca bir mua -
yene odas1 yoktuu §eklinde ifade ver
mi§. Neticede Miiddeiumumi, Nurinin 

beraetin-i istemi§tir. Mahkeme heyeti u
zun siiren bir miizakereden sonra ehli 
viikuf raporile §ahidlerin ifadesine go
re bunda bir dikkatsizlik ve ihmal gor

miyerek ekseriyetle Nurinin beraetine 
karar vermi§tir. 

San'atkar Nevres diin gomiildii 

Nevresin cenazesi Kadrkoyiine ge~irilirken 
lrtihalini biiyiik bir teessiirle haber beresine defnedilmi§tir. Merhumun cena

verdigimiz Tiirk musiki iistadlanndan zesinde, maalesef, birkac; yakm arkada
udi N evresin cenazesi diin kaldmlmt~hr. ~ile kadir§inas musiki miintesiblerinden bir 

Cenaze, diin Cerrahpa§a hastanesin- iki ki§iden ba§ka kimse bulunmaml~tlr. 
den almarak bir otomobille Kopriiye ge- Turk musiki aleminde biiyiik bir bo~
tirilmi§ ve Kadtkoyiine ge~irilerek oradan luk b1rakan Nevresin yakmlanna ve ar
Yakactga gotiiriilmii§ ve haztrlanan rnak- kada§lanna tekrar taziyet beyan ederiz. 
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Si_yas~ -~· ic~al 

Avrupada iki hareket 
IE)} ugiin Avrupada gayet miihim 
{.g) iki har~ket vardtr. Biri Al~~n-

ya ile Italyanm Avrupa pohti ~ 
kastm her suretle diledikleri gi_Qi dondii· 
rebilmek ic;in te§kil ettikleri Berlin - Ro• 
ma mihveri, digeri de ingiltere ile Fran· 
sanm geni§ i~hsadi miisaadelerle ~1 ~ 
manyay1 ve Italyayr tannin ederek 'A'I• 
rupa politikasmt kendi ellerinde tutmak 
gayretidir. 

Romada M. Musolini ve General 
Goring Berlin - Roma mihverine d!lir 
yeni tedbirler aldilar. Buna mukabil ln
giltere 1-Iariciye N azm Mister Eden, M. 
Blum ile Pariste ve Fransa Dt§ Bakani 
M. Delbos ile Cenevrede yaptJklan mii· 
Iakatlarla Almanya ile 1talyayi kendi 
taraflanna celbedebilmek iizere tedbir• 
ler kararla§tirdilar. 

Mister Eden Paris ve Cenevreye hare• 
ket etinezden evvel soyledigi uzun nut· 
kun bir ktsmmt ispanya i§lerine Almanya 
ile italyamn noktai nazarlanm ok§tya ~ 
cak bir lisanla tahsis ederken, diger kw 
mxm Almanyaya hitab ederek bu devleti 
Londra - Paris mihverine uymaga davet 
etrni§ti. Mumaileyh Almanyanm atisi ve 
Avrupa politikasmda bundan sonra icra 
edecegi rolii biitiin Avrupay1 dii~iindiir• 
rnekte olan ba§hca mesele oldugunu, alt· 
mi~ be§ milyon niifuslu biiyiik bir millet 
olan Almanlan miifrit milliyetperverlik 
ve trk~thk rejiminin nereye gotiirecegini 
biitiin diinyanm sormakta oldugunu ve 
bilhassa Avrupamn ~ok ciddiyetle bu 
suale cevab aradxgm1 soyledikten sonra 
biitiin Avrupanm mukadderatmi tayin et~ 
mek, §imdi Almanyanm elinde bulundu· 
gunu ve Almanya diger milletlerle bera· 
berce c;ah§mak yolunu ihtiyar ve tercih 
ettigi takdirde tek ferdine vannctya ka· 
dar blitlin ingilterenin Almanyaya can 
ve goniilden yard1m edecegini bildirmi§, 
Avrupay1 ve diinyaYJ arhk misaklar ve 
muahedeler ve parlak nutuklar degil, an· 
cak samimi te§riki mesai kurtarabilecegi· 
ni de ilave etmi§tir. 

Bu nutukta i§aret edildigine gore in ~ 
gilterenin Almanyaya yapacag1 biiyiik 
ik!lsadl miisaadelere mukabil bekledigi 
kar§Ihk teslihatm azalttlmasi ve devletler 
arasmdaki ihtilaflarm hal ve tesviyesi 
ic;in Milletler Cemiyetine uygun beynel· 
mile! bir te§ekkiiliin meydana getirilmesi· 
dir. Frans a Ba§vekili bugii11 Lyon' da 
soyliyecegi nutukta Mister Edenin soz ~ 
lerini teyid edecektir. M. Hitler de 30 
ikincikanun .nutkunda ingiltere ile Fran· 
sanm yaphklan tekliflere cevab verecek
tir. 

M. Hitlerin verecegi cevabda lngiltere 
ile Fransayi garb! Avrupanm emniyeti 
hususunda tatmin ic;in Bel<;ikamn tama· 
miyetini ve istiklalini bu devletten kar§I • 
hk olarak bir taahhiid istemiyerek her ~ 
hangi tecavlize kar§I korumagt taahhiid 
edecegi §imdiden Alman mehafili tara~ 

fmdan i§aa edilmi§tir. ingiltere bOyle bir 
taahhiidden memnun olsa bile Fransanm 
bunu kafi gormiyerek gene <;ekoslovak~ 
yay1 ve Almanyamn diger kom§usu 
memleketler i~in de bir taahhiidde bu .. 
lunmasma liizum gosterecegi ve bundan 
ba§ka gayet geni§ miktarda asker! hazir
hktan ba§ka bir§ey olm1yan dort senelik 
plandan Almanyanm vazge<;mesini arzu 
eyledigi anla§Ihyor. 

Pariste Mister Eden'le M. Blum AI· 
manyaYJ ingiltere ve Fransa tarafma 
celbedebilmek ic;in bu devlete tam miisa~ 
vat esas1 iizere her tiirlii mali ve iktisadi 
yardimlan gostermege ve lakin bu mii· 
saadelerin teslihat ic;in kullamlmamasmi 
~art koymaga birlikte karar vermi§lerdir. 
Bu miisaade ve yard1mlarm ba§hcast Al· 
manyanm sanayii ic;in ham maddeleri ko· 
layhkla temin etmek olacakttr. Y ani AI· 
manyaya gayet geni§ kredi ac;Ilacak ve 
ihracat e§yasma her tlirlii kolayhk gos ~ 
terilecektir. Almanyaya verilmesi tasav~ 
•·:•Y olunan vard1mlar arasmda ihtimal 
miistemlekelerin iadesi de vardtr. 

$imdi Almanya, italya ile viicude ge~ 
tirdigi saglam siyasi tesaniide ve dort se· 
nelik plamna dayandtgmdan ingilterenin 
ve bahusus Fransanm dileklerine her ne 
pahasma olursa olsun uymak ihtiyacmda 
degildir. Fa kat kendisine yap1lacak tek· 
lifleri de uluorta reddedemez. Fransan!ll 
i§i kolayla&tlrmak ic;in §imdi Sovyet Rus: 
ya ic;in Almanyadan teminat istememest 
de miihim bir ad1md1r. Biitiin diinya M· 
Hitlerin nutkunu bekliyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
Niishast 5 KuruttUI' 

Abone I Turkiye Hari~ 
,eraiti ' i~io l~io 

Senelik 1400 Kr. 1700 Kr. 
Alb ayhk 750 t450 
O'r aybk 400 BOO 
Bir ayhk 1 SO yoktur 
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Macaristanda bir Nazi 
cemiyeti kuruldu 

Bu cemiyetin 
Y ahudilerle 

gayesi komiinizm, liberalizm ve 
miicadele etmek, muahedelerin 

tadili lehinde hazrrhklar yapmaktrr 
b LBa~taratt 1 tnct sahttedeJ ra ba&ka bir §ekil verebileceklerini yazml§ 

eralizme kar§I miicadele etmek. olduklan malumdur. 
4 - Y ahudileri yabanci unsur telak· T ebligde ezciimle ~oyle deniliyor: 

ki etmek. b « 1936 senesi son ahar manevralarm • 
Yugoslav Valide Krali~esinin dan biraz evvel Alman ata&emiliteri mi-

ne~rettigi beyanname ralay Tschunke milli miidafaa nezare • 
Belgrad (Hususi) - Balkan isimli tine gelerek <;ekoslovak topraklanmn 

rnecmua, Valide Kralic;e Marie'nin bir muayyen bir noktasmda Sovyet asker • 
~eyannamesini ne§retmi~tir. Valide Kra- lerinin yardimile Sovyet Ruya ic;in bir 
h~e bu beyannamede biitiin diinyaya hi- tayyare meydam in§a edilmekte oldugu
t~b etmekte ve milletleri, Avrupa mede- nu mevsuk bir membadan haber ald1gm1 
niyetini mahvetmek tehlikesini gosteren soylemi~tir. Erkamharbiye, bunun ash 
bol§evik kuvvetlerin tahakkiimiinden s1y - olmadigml temin ederek kendisine §U tek-
Tilmaga davet etmektedir. lifte bulunmu~tur: 
~ekoslooakyada Sooyet tayyarc M. Tschunke Harbiye Nezaretine ge-

meydanlarr yok lecek ve bir Cekoslovak zabitinin refaka-

Hidiseler aras1nda 

Nevresin oiiimii 
N evres bana bir udinin de gil, bi.i-

ti.in bir devrin adt gibi gelir. Oli.i
mi.i de bir devrin kapant§l hissini 
verdi. Mutlakiyet, me§rutiyet veya 
cumhuriyet gihi siyasi bir devir de
gil; kendine gore bir i.isluba ve en
dama sahib, kendi ktymetleri i!rinde 
pi§erek tam ktvamtm bulmu§, olgun 
bir ki.ilti.ir devri ki tekami.ili.ini.in son 
karar1 olarak Tanburi Cemilin ve U
di Nevresin mtzrablannda ses veri
yordu. 

0 anlayJ§, o konU§U§, o !rah§I§, o 
tav1r, o eda -ki §arkm Ti.irkiyesiydi, 
tevekkiil gibi gori.inen isyand1, mah
viyet gibi goriinen gururdu, si.ikunet 
gibi gori.inen co§kunluktu, velhasd 
tamamile i!reri plana. ahnrnt§ kibar ve 
mahrem bir hassasiyetin bi.iti.in mad
di ve di.inyevi tezahiirlerden olanca 
nefretile i.irperi§i ve !rekini§iydi- Ce
mil Beyden sonra Udi Nevresin sa
zmda ve gittik!re losdan, kiSildtk!ra 
derine, ruhun s1g yerlerine ka!ran se
sinde biraz devam etti; nihayet bir 
notamn son yaprag1 gibi, sessiz bir 
rnusiki alemine hahradan Sesler b1~ 
rakarak, hafif bir !rlrplnt§tan sonra 
kapamverdi. 

Giden bir devirdir. 

Amerikadaki felaket 
Su baskrnr hakiki bir tufan halini ald1, 

ki,i a~rkta kald1, salgm bir 
~rkmas1ndan korkulmaktadrr 

yiiz binlerce 
hastabk 

[Bastaratt 1 tnct sah1fedeJ 

A~tkta kalanlarm saytsl 
Nevyork 23 (A.A.) - Arkansas 

illinois, indiana, Kentehy, Missouri, 0 ~ 
hio, Tennessee ve Virginia' da feyezan 
dolayJsile a~1kta kalanlarm miktan 2i0 
bin ki~idir. 
Amerikadaki Feyezan Faciaszmn 

tahribatz 
Cincinnati 23 (A.A.) - Feyezana 

ugnyan mmtakalar halkmm vaziyeti, 
gittik~e daha ziyade kotiile§mektedir. Zi
ra, balk yalmz tabiat kuvvetlerile c;.arpi§· 
mak mecburiyetinde bulunmakla kalma· 
makta fakat ayni zamanda yiyecek ek -
mek ve ic;ecek temiz sudan da mahrum 
bulunmaktadir. Muhtelif mmtakalarda 
tifo salgm1 ba§ gostermi§tir. Birc;ok za • 
tiirrie vak' a! anna da tesadiif olunmak
tadir. Bir tek koyde 20 zatiirrie vak' as1 
kaydedilmi§tir. 

lisler, soygunculuk edenler iizerine ate§ 
ac;mak emri almi§lard1r. Bir soyguncu 
zenci oldiiriilmii§tiir. 

Cincinnati'de, Louis Ville'de ve 
Memphes'te sularm seviyesi yiikselmekte 
berdevamd1r. Fa kat ote taraftan Pitts • 
burg' da sular ~ekilmiye ba§lami§tlr. 

Kentucky eyaletinde hapishaneyi su 
basmi§ ve bundan bilistifade 19 mahpus 
firar etmi§tir. Mamafih gardiyanlar bun
lann iizerine ate§ a~mi§ ve bazilanm ya· 
ralamak suretile hepsini yeniden tevkif 
,eylemi§tir. 

Curora' da 4 ila be§ bin hektolitre 
benzin, sular iizerinde yiizmektedir. Bii
yiik bir felaketin i:iniinli almak iizere yan
gma kar§J ciddi ve §iddetli tedbir1er a • 
1mmi§hr. 

Y ersiz ve yurdsuzlann miktarmi 270 
bin olarak tahmin eden Reisicumhur M. 
Roozevelt, Ohio ve Missisipi vadilerini 
felaketzedelerine yard1m ic;in asgari iki 
milyon dolar istemi~tir. Hiikumet fela • 
ketzedelere yard1m ic;in iki milyon do1ar 

Holanda radyosun
da Tiirk gecesi 

Holanda sefarethanesin
de bu miinasebetle sa
mimi bir toplanb yapddr 

Ankara 23 (T elefonla) - Holanda 
radyosu bu ak§am Tiirkiye i~in hususi bir 
emisyon yaptJ ve 19 metro iizerinden 
ne~riyatta bulundu. M. Vanklefens'in 
ba§kanhgmda ve profesor Bruntz ve 
dort arkada&mdan miite~ekkil Holanda 
ticaret heyeti bu ne&riyatJ Holanda se ~ 
farethanesinden takib ettiler. Bu miina
sebetle <;ankayadaki sefarethanede sa -
mimi bir toplanh yapJlmi~ttr. Birc,:ok se ~ 
firler refikalarile ve ikt1sad Vekaleti 
Miiste§aTI F aik Kurdoglu refikasile bu 
toplanhda haz1r bulurunu~lardir. 

Holanda sefiri Baron Hariksma ve 
refika1arile sekreter Kant Ho~piye'nin 
Ir.;safirlerini cidden biiyiik bir nezaketle 
kabul ettikleri bu toplantJda Holanda -
dan Tiirkiyeye gonderi1en selam ve sev~ 
giler dinlenildi. Toplanhmn bizler ic;in 
entresan, fakat Holandah misafirlerimiz 
i<;in de bilhassa cazib ve mes'ud hir taraf1 
da memleketlerindeki refikalarile gorii§ -
meleri idi. Bu heyecanh sahne de salon~ 
da bulunanlar tarafmdan zevk1e tema§a Prag 23 (A.A.) - Milli Miidafaa tinde otomobille derhal istedigi istikame

Nazm, Alman matbuati tarafmdan ya- te hareket edecektir. Ata§emiliter ne ta • 
~Ilan tenkidlere bir tebligle cevab vermi§· rafa gidecegini evvelce haber vermiyece
tir, Alman gazetelerinin, <;ekoslovakya· gi i<;in herhangi bir degi§iklik yapmaga 
da Sovyet tayyare meydanlan mevcud o- imkan olmiyacaktir. 

Her san'atkar bir merhale, biiti.in 
i!rtimai mi.iesseselerin bir devir i!rin
deki hulasasm1 az!rok temsil eder; 
amma san'atkirlar i!rinde pek az1, 
Nevres gibi, tarihin duvarma inktlab
larm sivadigi yeni renkler altmda 
kaybolm1ya b&§hyar. eski bir deko
run has boyalanm ta§Ir. 

~~~-------~~-~~~~......,.~---=~~=~~.!!!.!!!!~~~- edildi. Bu emisyonu Flips Radyo stiid-
tahsis eylemi§tir. 

Cincinnati §ehrinin baz1 sokaklarmda 
su, be~ bu~uk metreye ~Ikmi§tlr. Binler • 
ce balk, kliselere, hastanelere ve mek -
teblere iltica etmi~ bu1unmaktadu. Po • 

Fransrz dostlarimrzin 
yanrldiklari nokta 

1 Radek Moskovada ;eo;: ~~~;tt.a devlet burosile mii§tereken 

Saat tam 18 de Ankaramn 4500 kilo

muhakeme edilivor metro uzagmdan gelen ses ayni zaman-lup olmadigini tahkik etmesi ic;in Alman Bir miiddet sonra vefat eden M . 
ata~emiliterine yap1lan teklifin k1ymeti ~schunke bu firSattan istifade etmemi&
olmadiglni, 7~nkii <;ekoslovak makama • t1r. Ayni teklif halefine de yapilmJ§sa da 
tJnm ata~em1hter gelmeden bu meydanla· o da bu teklifi kabul etmek istememi~tir.» 

tBa§makaleden devam] 

la~mak ister gibi bir taVJr takmtyorlar; 
., da blitiin diinyayi dola§arak Holandah

.... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"""""""'"""""""""" Bu Nevresler o Nevreslerdendir ki 
oldi.ikleri zaman beraberlerinde bir 
devir go!riiriirler. 

bizimle muzakereye giri§iyorlar; sonra Su~lular Almanyaya ve 
sikt~mca, yukanki tezin duvarlan Jc;me 
kac,:Iyorlar. • Japonyaya toprak ver· 

~eneral Goring I Yugoslav- Bulgar 
ltalyadan ayrdd1 ebedi dostluk pakt1 

Alman Generali diin de Bugiin Belgradda iki Ba,. 
Ramada M. Musolini ile vekil taraf1ndan me· 

PEYAMI SAFA 
Halbuki ka~ defa izah ettigimiz gibi • d • J 

ihtilafm sebebi, Frans.~mn . Hatay iize- megi va etml$ er 
rindeki mandasmi, Suriyeye devretmesin- Londra 23 (A. 

uzun bir miilakat yapti 
Rorna 23 (A.A.) -General Coring 

ve refikas1 bu gece saat 19 da hareket et
mi§lerdir. General, istasyonda M. Muso
lini ve Ciano tarafmdan te§yi edilmi§ ve 
halk tarafmdan alkis.lanrnl~tir. 

Goring - Musolini miilakatz 
Roma 23 (A.A.) - M. Goering sa· 

at II ,30 da Venedik saraymda M. Mu· 
solini ile uzun bir miilakat yapm1~hr. 

Ciano' da hazzr bulundu 
Roma 23 (Hususi) - General Goe· 

ring ile M. Musolini arasmda bugiin ce
reyan eden iki saatlik mulakatta Hari -
ciye N azlT! Kont Ciano da bulunmu~tur. 

_ Ne~redilen teblig 
Roma 23 (A.A.) - Mussolini ~Co

ring miilakatJ hakkmda a~ag1daki resmi 
teblig ne§redilmi~tir: 

Du~e. bu sabah, Kont Ciano'nun hu

~~rile General Goring'i kabul etmi~ ve 
1k1 saat gorii~rnti~tiir. Bu miilakat esna -
SI~da, evvelki konu§malann esasmi te~ -
~1! eden mevzu tekrar gozden ge~irilmi§· 
tJr.>> 

istanbul ve Adanan1n 
yeni elektrik tarifeleri 
Ankara 23 (Telefonla) - istanbul ve 

Adana Elektrik §irketlerinin yeni tari
feleri mahallerindeki kornisyonlar tara
fmdan tesbit edilmi.§ ve hirer raporla 
~ aira Vekaletine bildirilmi§ti. Vekalet 
her ·iki tarifeyi de tasdik etmi§tir. 

. Tarifeler azami oldugundan §irketler 
~lledikleri takdirde daha ziyade tenzi
lat. yapabileceklerdir. 

Istanbulun 1937 senesi ba§langl-
C!ndan itibaren elektrik tarifesi 
1§Ik ve ev ihtiyaclan ir;in 12 kuru§ ve 
sanayi tatbikatl ir;in de 6 kuru§ lizerin
den tesbit olunmu§tur. Daha evvelki 
devreye nazaran tenzilat miktan 90 pa
l'adrr. Bunun da sebebi isvir;re frangr • 
!l!~ %30 nisbetinde dli§mli§ olmasrd1r. 
I~tanbul aboneleri bu seneba§mdan -

~er.r y~ptl~lan i~:ihlakleri bildirdigim 
ar1fe uzermden odeyeceklerdir. 

U Adana Elektrik §irketinin 1937 senesi 
k 6 aymda tatbik edecegi tarifede ge

i~n devreye nazaran 30 para noksanile 
,25 kuru§ olarak tesbit edilmi§tir. 

!... Bunun sebebi de isvir;re frangmm su
"ll.tudur. 

Japon kabinesi istifa etti 
11 

'l:'?kyo 23 (A.A.) - imparator kabi
lt~n ~stifasrm kabul etmi§ ve yeni hii-
11) etm te§ekkiilline kadar i§leri gor-
~~ini M. Hirota'dan rica etmi§tir. 

s! 1Yasi mahfiller, yeni kabinenin siya
ltu~a:tilere mi.iracaat edilmeksizin te§
<i\.t 1 laz1m gelecegini, aksi takdirde or
hi}~~~ i§tiraki imkam kalmryacagim 

ltryorlar. 
p~~tbuat, vaziyetin vahim oldugunu, 
1\.ttt a~entonun feshi dahi mi.imki.in bu-
1\. dugunu kaydetmektedir. 

aradenizde f~rtma devam 
z ediyor 

) onguldak 23 (A.A.) - Bugi.in ba
f~t ~ok sogumu§, kar ba~lami§tlr. Deniz 

lnahdtr, V apurlar gelememi§tir. 

rasimle imzalanacak 
Belgrad 23 (A.A.) - Yugoslavya 

ve Bulgaristan Ba§bakanlan yann daiml 
dostluk misakm1 imzahyacaklardir. Bu 
vesika, metin itibarile ~ok kisadir. Ve iki 
memleketin daimi dostlugunu teyid ve 
tekid etmekle iktifa eylemektedir. 

Bulgar Basvekili hareket etti 
Sofya 23 (A.A.) - Bulgar ~ Yu

goslav dostluk paktmm imzas1 i<;in bu \\k
§am Belgrada hareket eden Bulgar heye
ti,_ Ba~bakan M. Kose lvanof'tan ba§ka, 
DI§ Bakanhgi Gene! Sekreter vekili M. 
Petrof Camakof, matbuat direktorii M. 
Balabanof ve Ba§bakanhk hususi kalem 
direktorii M. Milef'ten miirekkebdir. 

Heyete miihim Sofya gazetelerinin mu
habirlerinden bir grup refakat etmekte • 
dir. 

Londrada memnuniyet 
Londra 23 (A.A.) - Manchester 

Guardian gazetesi, yarm Bulgaristanla 
Yugoslavya arasmda imza edilecek olan 
dostluk muahedesini biiyiik bir memnu
niyetle kaydetmektedir. 

Sanayi muafiyeti 
Kaldrrdacagrna dair ha· 
berler kat'iyyen asdsrzdrr 

Ankara 23 (Telefonla) - Te~viki sa
nayi kanunile smai mliesseselere veril
mi§ olan muafiyet kaldmlacagma dair 
olan haberler bugii.n salahiyettar rna • 
kamlar tarafmdan da tekzib edildi. Bu 
muafiyetler ve bilhassa bu sahada ikti
sab edilmi§ olan haklar kat'iyyen mu • 
hafaza edilecektir. Millet Meclisinin ge
~en i~tima devresinde iktrsad Vekili 
Celiil Bayar bu hususu resmen beyan 
etmi§tir. Eldeki kanun da esasen bu 
muafiyetlerin daha be~ sene devam et
mesini amirdir. 

Sancak Tiirklerine karsr 
' 

tazyik 'iddetlendirildi 
(Bastaratt 1 tnct sahifede> 

ketinin hiikiim siirmekte oldugunu teyid 
etmektedir. 

Mahalli hiikumet Tiirk hududuna alel
acele kuvvetler gondermekte devam et • 
mektedir. 

den ~I·kmaktadir. Fransanm buna hakkt A.) - Mosko · 
yoktur. F ransa, Suriye iizerindeki man- vadan Reuter A -
dadan vazg~ip bu memlekete ve Liibna- iansma bildiriliyor: 
na istiklallerini verdigi gibi, Hataya kar- Radek'in muha
§I da ayni §eyi yapmak mecburiyetinde· kemesi ba~lami~hr 
d. F 19 Biitiin mevkuflar Ir. ransa 21 mukavelenamesinde 

Karl Radek 

bize kar~I yaptigt taahhudleri bizim mu· cliriim1erini itiraf et 
vafakatimizi almadan Suriyeye devret· mi§lerdir. Mevkuf -
mege kalki§ml~tir. ,Su halde, Tiirkiyenin lar casusluk ve tet
davas;, Milletler Cemiyetile degil; Fran- hi~ilik yapmak ve 
sa iledir. kapitalizmin ihyas1 ~ 

F ransa, Milletler Cemiyetinden kendi na te§ebbiis etmekle itham edilmektedir~ 
istedigi gibi, bir karar alacagma emin o· ler. 
lacak ki meseleyi dogrudan dogruya lthamnameye nazaran mevkuflar Sov· 
Tiirkiye ile halle V~h~maktan miitemadi- yet rejimini y1kmak ve A1manya, Polon· 
yen ka~maktadir. Frans1z dostlarumz, bir ya ve Japonyaya yard1m etmek maksa • 
noktaYl unutuyorlar ki Milletler Cemi- dile Trotzky tarafmdan tertib edilen va
yetinin karanna Tiirkiye i~tirak etmezse, si bir suikasd §ebekesinde ~ah§mi&lardir. 
bu ihtilaf halledilemiyerek muallakta ka· Trotzky Berlinde M. Hess ile miizake ~ 
lacaktJr. reye giri§tigi mada Radek, Piatakov ve 

Diger taraftan, gene Cenevrede Mil ~ Sokolnikov da Moskovada faaliyette bu

letler Cemiyeti koridorlarmda ~1kan bir lunmu§lardu. 
§ayiaya gore, evvela muvakkaJ: bir an ~ Radek, eger «Trotzky merkezi» mu
la§ma tam kabul edilerek ii~ sene mud- vaffak olamazsa onun yerini tutmak ic;in 
detle statiikonun devam1 kararla~tJnla • bir «ihtiyat merkezi» te§kil etmi§ olmakla 
cakmi§. Bu §ayia teyyiid ederse, F ransa· itham edilmektedir. Bu ithamnameye go
nm i~i siiriincemede b1rakmak istedigi en re Radek i1e diger mevkuflar Moskova
kiic;iik §iipheye mahal kalm1yacak suret- da baz1 ecnebi diplomatlarla miizakere· 
te, tahakkuk etmi§ olacaktJr. ye giri§IDl§lir. 

*** H atay meselesinin bOyle iic; sene sal • Radek, Sokolnikov, Piatakov ve Se-
Jamanak gazetesinin miihim lamp durmasma ve soyda~lanmlZln yil • rebiakov avukatlann yardimmi kabul et-

bir makalesi Ia rca tazyik ve zuliim altmda ya§ama1a· memi§lerdir. Fa kat diger mevkuflar ma-
rma, Tiirkiyenin tahammiil edebilecegini ruf avukatlar tarafmdan miidafaa edil

,Sehrimizde c,:1kan ermenice «J amanak» sanmak tam manasi1e bir gaflet olur. mektedirler. Muhakemeyi yirmi tane ka-
gazetesi yaz1yor: 

I 
Bizim, bOyle muvakkat anla•malarla a • dar Avrupah ve Amerikah gazeteci ta-

«Sancak mese esinin miizakeresine ba§· y 

I d 
'lk d vutulamJyacagimJZt artk~a wyledikten kib etmektedir. Muhakemeyi takib eden 

an 1g1 t giin en itibaren gazetemiz " 
Tiirkiyedeki ve haricdeki Ermeniler ara· sonra, ~u noktay1 da ehemmiyetle kayde- ecnebi diplomatlan arasmda Fransa ve 

delim ki i&in si,!riincemede kalmasmdan Amerika sefirleri bulunmaktadir. 
smda irtibati temine c;ah§'Illaktadu. San- T 
caktan alman malumat iimid verici rna- iirk • F rans1z dostlugu c;ok ziyan gore- Gene kendilerinin itiraflarile sa bit ol-

Ankara 23 (Telefonla) _ Usta ve er- hiyettedir. Bir klSlm Ta~nak ~akileri miis· cek ve Fransa, Ba§vekilinin agzi1e biiyiik mu§tur ki bunlar yabanc1 miizaheretini 
bab amele yet~tirilmesi yolunda mi.i • tesna; Sancaktaki Ermeniler ihlal edil- kiymet ve ehemmiyet verdigini tekrarla- elde etmek i~in, Almanyaya ve Japonya
him hiiki.imleri ihtiva eden bir kanun mez bir imanla ana vatana bagh bulun- Y1P durdugu dostlugumuzu kaybedecek- ya Sovyetler Birligi arazisinden baz1 mm
pro~esi hazrrlanarak Ba~vekalete veril- maktadirlar. Mukaddes milll dava hak- tir. \:iinkii, biz, dostlugun lafma degil, takalar terkedi1ecek ve bunlardan bazt rna. 
di. Ikhsad Vekaletince hazrrlanan pro _ kmda Sancak Ermenilerini tenvir etmek ancak kendisine klymet veririz ve elimizi denlerin ve ezciimle demir, manganez, al-
je sanayiin inki§afile beraber vlicud bu- hususundaki vazifemizi ifadan bir an bi- de ancak hakiki dostlara uzatmz. tm ve petrol madenlerinin i~letmesine i§ -

Ehliyetli amele 
yeti,tirmek i~in 

iktrsad Vekaleti miihim 
bir kanun hazrrlad1 

Ian tcknik unsurlar ve amele ihtiyacmr le geri durmadik. ABIDIN DAVER tirakleri kabul olunacakh. Trotzki'nin 
kar~1lamak maksadrm istihdaf ~diyor. direktiflerine gore, bozgunculuk ve tet • 
P · · b b 'b · d b h Diin Hatay Erkinlik Cemiyeti mer ~ roJenm es a 1 mucr esm e u i ti - T emyiz umumi heyetinin bir hi~c,:ilik yapilmasi Sovyetler Birltgile Al-
yacdan ve teknik eleman yeti~tirilmesi kezini ziyaret eden yaz1 i~leri miidiiriimiiz d · · · f d k b 1 d'l · k · manya arasm a bir c;arp1•ma vukuu ya • 
zaruretinden bahsolunarak sanayile~ - cemJYet reiSI tara m an a u e I ml§, ararl kmla§hn1masJ ve bu harbde tam hi'r boz-
me hareket-inin Ti.irkiye ir;in bi.itiin va - bu vesile ile «J amanak» m hidemah tak- Ankara 23 (T elefonla) - Zimmete 
tandac:Iarm beraberce "altc:mast icab e- dir olunmu•tur. Biz bu hareket1'm1'z 1'r1'n · ·1 guncu vaziyet takmilmast icab eylemek -,. ,.. .. , .., gec;m en paramn kamilen odenmesinden d' s 1 1 Al 
den bir hedef oldugwu, bu hedefe mi.ite- te•ekku"r beklem1"yoruz, ru''nku" Sancak da- d 1 te Ir. uc; u ar, man ve Japon casus-' .,. o ay1 asli cezadan yap1lacak tenzilatm I k d · 1 -
veccih her meselenin yalmz hlikumet vas1 b1'z1'm 0··z davamlzdir. BI'ze du·· •en va- f •• h u a Ire eri ajanlarile de irtibat halinde , er 1 ceza olan memuriyetten rna rumiyet 'd'l 
i§i degil, biiti.in vatanda~larm mli§terek zifeye bundan sonra da devam ederek d I I er. . . ld w k cezasma da te§mil edilip e ilmiyecegi B lk 1 d t~l 0 ugu aydedilmektedir. Proje i§· miirteci zihniyetlere kar§I miicadele ede- hususunda has1] olan irtihad ihtilafm1 a an ar a hava hath 
r;ilerini teknik surette yeti~tirmeleri i- v• B k lbl E "' Bri.iksel 23 (A.A.) - Balkanlara ve . ceg1z. iitiin a e ve imanla Hatay r- tetkik eden T emviz umuml heyeti as1l 
r;m sanayicileri bazt mlikellefiyetlere k' ]"k t J' Uzak~arka kadar uzattlmak u"zere b;~ 
'b m I Cemiyetile beraberiz. •te son so- cezad I k 'lA f .. ~ ta i tutmaktadrr. Bu suretle sanayiciler • an yap! aca tenz1 atm er t ceza- Brliksel - Prag hava hath tesisine karar 

muayyen §artlar dahilinde ~all~ an i§r;i- ,z,ii,_m_ii_z_. ·-·~-~ 'A~"":'""::::"":--:=::-::y:a:t:e.:~m~il~e~d~il~e~m~iy~e;,;;c~e~gi~n~e~k=a~r=ar~ve:::rm~i;;§t~ir,;,.,. :v~e:r~il:_:m:_:i.§;t::ir~.-.:---:"'=,.....=="""""""""""""""" 
lerini sanayiin ehil unsurlarr haline ge- '-# 
tireceklerdir. v l\JI rtfil l\JI rr ~ c§l g o o==n rrti1l\JI ~ o [b) 0 n 1k 0 ~ 1r n 

Zaharofun tabutunu 
sokmek istediler 

Versailles 23 (A.A.) - Mer;hul §ahts· 
Iar Balaincourt'da mi.iteveffa Sir Basil 
Zaharof'un bahr;esine girerek mezarml 
ar;lp tabutu sokmege te§ebbiis etmi~ • 
Ierdir. Fakat her halde yanlarma Iaztm 
alan alat ve edevah almadrklarr ir;in o
lacak, i~Ierini yanda brrakmaga mec -
bur olmu~lardtr. Madam Zaharof ta ko-
casmm yamnda gomi.ilii oldugu r~m 

hrrs1zlarm mi.iteveffamn klymettar el
maslanm r;almak arzusile hareket ettik
leri zannedilmektedir. 

.... 

lann Tiirkiyeye kar§I selam ve muhab -
betlerini bildirdi. Bu k1sa ac;I§ nutkundan 
sonra spiker, Ankaradaki Holanda heye· 
ti azasma refikalanm dinliyeceklerini 
miijdeledi. Fa kat birka~ dakika g~tigi 
halde refikalarmm sesi gelmiyordu. Spi~ 
ker kendilerinin fazla heyecanh olduk • 
lanm ve siikutlannm ancak buna hamle~ 
dilmesini zevclerine haber verdi ve heye
canlanm teskin i<;in ikram edilen hirer 
bardak §ampanyayi ~ereflerine i<;tikleri~ 
ni soyliyerek: 

«- Miisaade buyurursamz zevcele -
riniz biraz din1eneceklerdir.» dedi. 

Bu istirahat am Holandamn hemen 
her tarafmdan sesli par<;alar dinlenilme~ 
sine bir vesile te§kil etti. Spiker radyoyu 
Holanda devlet piyankosunun ke§ide et· 
tigi salona bagladi. Kazanan numaralar 
hirer hirer okundu. T alihli bir numara -
mn hamili heyet azasi arasmda idi. Fa· 
kat derhal bunun da bir latife ve refika
smm muzibligi oldugu ilave edildi. Briik
selle Amsterdam arasmda yapdan ma<;m 
tafsilatmi veren haberler de dinlendi. 

Samiler arasmda Turk gazetecilerinin 
de bulundugu dii~iiniilerek diger baZJ ha
vadis1er veri1di. Bu miinasebet1e Prenses 
]ul?a'nm evlenmesi dolayisile La Hey'de 
tertib olunan sergiden, gelen hediyeler -
den ve bu arada Hindistandan iizerinde 
1900 elmas bulunan bir bilezik gonde
rildiginden bahsedildi. Bu strada ~unlan 
soyledi: 

«- ,Simdi gazetelerden ve son gelen 
ajanslardan Tiirkiyeye aid haberler an· 
yoruz. N ekadar isterdik ki biitiin Tiirki
yenin ~u anda bekledigi biiyi.ik sevincli 
haberi biz herkesten evvel vermi~ olahm. 
F aka t bunu birka<; giin sonraya talik et· 
mek icab ediyor.» 

Holanda radyosu Ankaradaki heyet 
azasm1 birc;ok latifelerle iizdiikten son -
ra nihayet zevceleri1e goriistiirdii. Bu go· 
rii~mege aid miihim tafsilatJ ayn bir 
mektuba b1rakmak muvaf1k olur. Sadece 
Holandadaki refikalannt merakta buak
mamak ic;in telefonla bildireyim: 

Saym misafirlerimiz refikalan tara • 
fmdan vaki olan hitabeleri biiyiik bir say~ 
g1 ile ve ayakta dinlediler. 

Mt>~k; Said ESEN 

Yeni Yunan Maliye Naz:lri 
Atina 23 (Hususl) - Yeni Maliye Na

zrrile Mliste§art ve Ba§vekil haz1r bu -
lundugu halde Krahn huzurunda dlin 
yemin ederek vazifelerine ba~lam1§ -

lardrr. -···-Basm Kurumu umumi heyet 
toplanbsi 

istanbul Basm Kurumundan: 
istanbul Basm Kurumu umumi he ~ 

y~ti, Basm birligi te~kilatr ve haysiyet 
dtvam s~imi i~leri hakkmda karar ver· 
mek i.izere 23/1/937 cumartesi giini.i 
f~vkalade olarak toplanmr§sa da ekse -
nyet olmad1gmdan mlizakerede bulu • 
nulamam1~ ve kongre 27/1/937 r;ar§am
ba glinu saat 14 e brrak!lmr§hr. Bu top
lanhda mevcudla iktifa edileceginden 
SaYJn liyelerin her halde gelmeleri rica 
olunur. 

Ak1ndan Ak1na 
T arih~i ve edib iistad, M. Turban 

T amn yazmi§ ve gazetemizde tefrika e· 
dilmi§ alan bu k1ymetli eseri kitab halin
de basi1arak satJ~a ~Ikardmi~hr. Her ev~ 
de ve her kiitiibhanede mutlaka bulun • 
mast laz1m gelen bu eseri okuyuculanmi· 
za hararetle tavsiye ederiz. 



• 
lzmir liman1 •• 

[ 

Kii~Uk 
hi kaye Kopegin getirdigi §ans 1slah edilecek 

Alsancakta biiyiik ve he
ton bir iskele kuruluyor 

Diinkii firtinada yuzme idman1 

Siyah beyaz kostfunlii gene kiz, is-!ler takmd1m. Kabahgmu mazur gorme
tasyonda 8.§ag1 yukan dol8.§1Tken elin- nizi rica ederim. 
deki yaramaz kopegi zaptetmekte gi.ig- Gene klz derin bir nefes aldi. Yana -
liik geki;ror ve bazan da"kopegin zinci - gm1 gukurl8.§t1Tan bir gi.iliiroseme ile 
rine iki elile as1lmak mecbuxiyetinde ve iri ela gozlerinin biitiin kuvvetile 1zmir (Hususi) - Yeni bir izmir li

mam in§as1 veya mevcud limamn Isla -
h1 meselesi yeniden tazelenmi§ bulun
maktadlr. 

kahyordu. gene adama bakarak: 
Allan, kopegin biitiin hareketlerini - Kabahk m1? istagfirullah. Asll 

gozden kag1rmadan miitemadiyen gene suglu benim, dedi. 
klzm etrafmda dol8.§Iyordu. Gene adam, Allan, gene klzm miisaadesini alarak 
bOyle sabah erkenden §ehre biiyiik bir elbisesini degi§tirmek iizere ko§a ko§a 
miiessesede miinhal bir vazifeye talib evine dondii. 

Mevcud liman gittik~e dolmaktachr. 
Bir noktai nazara gore, Alsaneaktaki 
Demiryolu iskelesinden itibaren Bay -
rakh sahili iizerinde bir istasyon kurul
mast da muvaf1kt1r. Bu suretle Aydm 
ve Afyon, Band1rma hatlanndan gele -
eek ticaret e§yas1mn daha kolay sevki
ne imkan has1l olacaktlr. ~imdiki lima
run gelen vapurlarm tahmil ve tahliye 
faaliyetine dar geldigi de muhakkakt1r. 

olmak igin ·iniyordu. Fakat, bu gene kl
zm kopegile erkenden §ehre inmesinde
deki hikmeti bir tiirlii anllyarmyordu. 
Kendisi gibi birgok i§sizlerin de bOyle 
.sabah erkenden o miiesseye b8.§VUiaea· 
guu da biliyordu. Acaba bu da onlardan 
~iri miydi? Fakat buna imkan yoktu. 
Oyle ya vazife istemege her halde ko • 
pekle gidilemezdi. 

Birdenbire gene klzm elindeki kopek 
zineirini siiriikleyip havhya havhya 
ka~aga b8.§ladt .. Bir ~ghkla kopegin 
arkasmdan segirten gene klz kO§UP ko. 
pegi yakalamak istedi ise de muvaffak 
olamadl ve yarchm istiyen gozlerile et. 
rafma bakmd1. Allan derhal kopegin 
arkasmdan kO§tu ve epeyce uzaklS§tik
tan sonra hattm ilerisindeki kazinonun 
parmakllklan oniinde bir gazete mii. -
vezziinin yarchmile kopegi yakalaytp 
.sahibine teslim etti. 

Gene ktz Allan'a ~ekkiir ederken 
kopek te gene adamm ayaklanna siirii.
nerek oynuyordu. Dol8.§an zineiri dii • 
zeltmege ugra§an gene klz birden a! di'
ye bagirarak bir kopegine, bir de AI • 
lan'm diiz siyah pantalonundaki olduk
~a buyiik beyaz bir lekeye bakarak ktp
kmruZl oldu. 0 zamana kadar iistiiniin 
kirlendiginin iarkma varrmyan Allan 
bir kopege, bir de pantalonuna bakarak 
gene ktzm haykirmasmdaki sebebi an
tach. Y aramaz hayvan sahibinden uzak· 
la~lT uzaklS§maz beyaz boyah bir yere 
siirii.nmii~, hem kentlisini ve hem de 
gene adamm yeni elbiselerini pisletmi§· 
ti. Allan'm kafasmda bin tiirlii. §im§ek
ler gaktJ. Seneler~enberi yalmz resmi 
ve biiyiik giinlerde giydigi siyah kostii· 
mii. berbad olmU§tu. 

Halbuki o biraz sonra rnuracaat ede -
cegi miiessesedeki vazifeye talib olux
ken ayni zamanda §ahsma ayrtea bir 
vakar veren siyah elbisesi i~inde temiz.. 
pak bir aaamm bll'akacagt tesiri de el
de etmek istiyordu. Allan'a nazaran el· 
deki bonservisler kafi degildi. Bilhas -
sa, diizgiin bir gosteri§ her hangi bir 
yere kabul edilmekte aynea rnii.him bir 
rol oynardl. Allan kaza ve dikkat -
sizlik dolaytsile dili ucuna gelen kiifiir
ler-i rneydana vurmad1. Fakat, daha kO
pegini zaptetmesini bilrniyen bu zUppe 
luza ve kopegine de ofkeli nazarlarla 
bakmaktan kendini alamach. 

Mahcubiyetten re~en renge giren 
gene klz: 

- Ah ~ok rnilteessiritn, kopeW, iyi 
muhafaza edemedim ve istemiyerek si
zi mutazarrlT ettim. Zaten bu yaramaz 
hayvan benim degil. Bir arkada§ImlD 
ricas1 iizerine §ehre, baytara gotiiriiyo
rum. 

Cevab vermiyen gene adamm hid • 
aetli gozlerine bakan gene klz, aghya -
cak bir vaziyette titriyen sesile ilave 
etti: 

- Her halde elbisenlzin ternizlenmesi 
i~ lazrm gelen masrah tediye etrne -
me miisaade edersiniz? 

Allan kendini tophyarak zoraki biT 
giiliimseme ile: 

- tstirmah ederbn, dedi. Bu i§te be
nirn de dikkatsizligim rnevzuubahstir. 
tstemiyerek size miinasebetsiz vaziyet-

DENIZ ISLERI 
Tarife komisyonu toplamyor 

Akay, l;)irketi Hayriye ve Halic va
puxlarmm yeni bilet ii.cretlerini tesbit 
edecek olan Tarife komisyonu yann 
Deniz Ticaret miidiirliigiinde toplana -
cakt1r, 

Tarife komisyonu, yeni tarifeyi tesbit 
etmek igin alakadar idarelerden son se
neye aid bilet hasilah ve masraflarm1 
gosterir birer liste istemi§tir. Tarifeler, 
bu hesablar tetkik edildikten sonra tes
bit edilecektir. 

Evvelce bildirdigimiz gibi, Tarife ko
misyonu bu sene u(_f vapur idaresinin 
iicretlerinde tenzilat yapacaktlT. i)g i· 
darenin bu tenzilata kar§l bir itirazda 
bulunmiyacaklan zannedilmektedir. 

SOSYETELERDE 
Sirket tesisabmn tetkiki 

Ankaradan gelen Nafla Vekaleti mii.
hendislerinden miirekkeb heyet, Elek
trik ve Tramvay §irketlerine aid tesisat 
~ebekesi iizerindeki tetkiklerine devam 
etmektedirler. 

Allan ikinci trenle §ehre indi. Fakat, 
sabahki ne§'esi birdenbire sonmii§ ve 
i!tini bir hii.ziin kaplaml§b. Gene adam 
kederlenmekte hakh idi. Bu eski elbise
lerile miiracaat edecegi miiessesede im
kam yok ona vazife vermezlerdi. Zaten 
biraz evvelki hadise, bu i§in olamtyaea
~m ona ima etmek istemi§ti. 

Miiesse.seye geldigi zaman bekleme 
salonunun ba§tan ba§a cieili bieili el
biselerle siislenmi§, kadm, erkek bir 
siirii namzedle dolu oldugunu gordii. 
G~ geldigi igin en son olarak miiessese 
miidiiriiniin huzuxuna c;Ikanlacaktt. St
raslru beklerken aklma gelen bUtiin 
kiifiirleri, sokaklarda gosteri§ yapabil
mek i~in herkesi rahats1z eden, - ve ba
zan da boyle hayati, miihim anlarda za
rara sokan • ziippe, dii§iineesiz kazlara 
saVUidu • 

¥1/o,. 

Miidiir sade giyinmi§, orta yS§h, fa
kat her halinden bir i§ adarn1 oldugu 
anla§Ilan kibar bir adamd1. 

Fakat ~imdiki §erait altmda ve Tiir -
kiye limanlanmn tslahi iizerinde mev-
eud kuvvetli eereyanlara ve isteklere 
ragmen, bunun tahakkuku zordux. f;iin
kii, biitge meselesidir. 

Maamafih, §imdilik, Alsancakta Dev
let Demiryollan idaresine aid ve deniz 
iizerindeki ah§ab iskelenin yerinde be
tonarme ve §imdiki gibi bir kilometre 
uzunlugunda betonarme bii.yiik bir is -
kele kurulmas1 kararl~tmlrm§ gibidir. 

Eenebi vapurlar, hamulelerini bu is.
kele uzerinden ahp vereceklerdir. ih . 
racat baklmmdan bunun faydas1 ve ko
Iayli~ 90ktur. f;iinkii. her iki derniryolu 
iizerinden gelecek ihraeat e§yasmm va
gonlardan dogrudan dogruya vapuxlara 
verilmesine irnkan hasll olacakt1r. 

Allan, y!l§, tecriibe, bonservis, tahsil 
ve saire gibi sarulmas1 mutad olan su -
allere elinden geldigi kadar klsa ve va
Zlh cevablar verdi Tekrar belkeme sa- Tiirk vapuxlan ise, eskisi gibi ~imdi· 

lonuna ~lktl~ zaman, dl§artda bekli • ki liman iginden nhtlma bordadan ya -
yenler arasmda aeaba hangisinin ba§I· na§lP i§lerini goreceklerdir. 
na talih ku§u kondu, diye salondakileri AIBkadarlara gelen malfunata gore, 
siizmege b8.§lad1. Gene adam tetkika • Kar§Iyakaya i§lemek ii.zere Liman ida· 
bru bitirdikten ve i~inden tekrar ko • 
pekli ziippe kadmlara araba dolusu kii- resi tarafmdan Sivan Halta ingiliz §ir-
fiir saVUiduktan sonra iimidsiz bir hal- ketine iki vapur Jsmarlanmasl keyiiyeti 
de kap1ya dogru ilerledi. kat'ile§IU:i§tir. 

Tam bu esnada salonun di~er kap1 • Vapurlar be§er yiiz yolcu alacak ve 
smdan bir ses yiikseldi: 250 ~er bin Iiraya ~Ikaeaktlr. Bu husu-

- Mosyo Allan muessesemizdeki va- sa aid doviz meselesi de halledilmek fr. 
zifeye kabul edilmi§tir! zeredir. 

Gene adam, acaba riiya rm goriiyo - •••••••••••••• ... 
rum, diye gozlerini ugu§tuxdu ve sag 
elini kulagma gotiirerek soylenen sOZ.. 
leri biitiin dikkatile dinlemege b~lad1. 
Siyah kolluklarmdan mii.dii.riin katibi 
oldugu anlS§tlan zat, sihirli s6zlerine 
devam ediyordu: 

- Maalesef Mosyo Allan'dan bal}ka 
heplniz diigune veya karnaval' ~enlikleri 
ne i§tirak eder gibi siislenmi§siniz. Mii
essesernizdeki an'aneye gore bir,~ ada,., . 
rm ch~mdan ziyade i~ini ve bilhassa kafa 
stru sii.slemelidir. Mosyo Allan! f;al'§am
ba gi.inii sabah saat dokuzda vazifenize 
b8.§hyaeakSimz. ~imdi lfttfen teferriiat 
hakklnda malftrnat alrnak iizere biiroda 
Matmazel Eugenie'yi gorii.niiz! 

MUTHi~ ALKI~ 
Diin gece 

Dansor ve tarku::Jlarile ~ok 
fazla ·alkltlanan 

Bugiin aaat 17 de 

GARDEN' de 
Her iki tarafni programile 

,hirlikte zengin bir 

MATiNE 

Diin fu-tma ile birlikte kar yagarken 

kimimiz evlerimizde soba ba~mda toplan
ffii§, tath tath konu§urken, kiJnimiz eglen~ 

ce yerlerinde giilerken Galatasaray ku • 
liibii yiiziiciilerinden T alat ta denize gi· 

rip idmanlanna devam etml§hr. 

Resmimizde saglam biinyeli 

c;ocugu Bebekte Galatasaray 

bii i:iniinde denize girerken 

mektedir. 

JOSEPH SCHMiDT 

Tiirk 
kulii ~ 

goriin-

BiR YILDIZ DOGUYOR 
(Ein Stern faellt vom Himmel) filminde 

Bugun SARA Y Sinemas1nda -. 
Tatll ve muhrik sesli muganni AL JOLSON'u son eseri 

•• •• 

KUCUK ·$ARKICI 
filminde taganni ettigi gii.zel §ark1lan dinleyiniz. Gerek musikisi, gerekse 

11arkdar1 kerkesin agzmda dola~maktad1r. 
iliveten : FOX JURNAL ve sahnede : 

Profesor ZATi SUNGUR 
En son Manyatizma • ipnotizma, ispirtizma, Fakirizma numaralannda 

halk1 heyeeana garkediyor. Fiatlarda zammiyat yoktur. 
Zati Sungur 2.30 • 4.30 • 6.30 matinelerile suvarelerlndedlr. 

Bugiin ~aat 11 de Zati Sungurla tenzilath matine 

F BugUn : BUtUn istanbul halk1 i 
Mevsimin en giizel atk ve macera filmi olan 

KALB M0CADELESi 
(ANTHONY ADVERSE) 

Emsalsiz Franstzca sozlii tilmi gormek ve alkt§lamak i~in 

\.Jo . .l 
· A sinemastnft 

gidecektir. Bat rollerde : 
FREDERIC MARCH· OLiLiA DE HAVILLAND 

F.--- Bugiin ; haftan1n en muhtetem filmlnl --•'Q• 
gorerek hot iki saat geqirmek i~in 

SUMER SiNEMSINA 
gidiniz ve en biiyUk filimlerin artistleri 

Gene adam §aJikln ve mahgub bir va
ziyette salondakilerin homuxtulan ara
Sinda biiroya dogru ilerledi. Matmazel 
Eugemie diye aran1rken birden istas • 
yondaki gene k1zla k3§1la§t1. Gene klz: verecektir. ViCTOR FRANCEN • MARCELLE CHANTAL 

Bu seceden itibaren ve JEAN PiERRE AUMONT'un harikulide femsili olan 

her ak,am saat 22 de D E N i z L E R p E R i s i - Ben Eugenie'yim Mosyo Allan, de
di. Bu vazifeye sizin intihab edildigini
ze memnun oldum. 6gleden sonra saat 
birde gene beni buxada buluxsan1z size 
vazifeniz hakkmda etrafhca malfunat M A K S i M ( La Porte du Large ) 
verebilirim. ~aheserini candan alki~layiDIZ. 

Allan o giin saat hire kadar Matmazel de .. ••••• Bugiin saat 11 de tenzilath matine 
Eugenie'ye h~ye edilmek uzere kii. ~ :=:::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::.~~~~~~~~.::.~::::~~::~~~::::::::: 
~ii.k, beyaz biT kopek temin etmekle II1Q 
me§gul oldu. 

Nakleden: 
A. TUTU$ 

Giilhane miisameresi 
Oillhane be~lncl t1bbi mtisameresl 22/1/ 

937 tarihinde profesor Lutfi Aksunun bal}· 
kanll~mda icra edl~tlr. 

(Kolda piastlk vak'asl) Dr. Cema.l, (Os· 
telmiyelit) Dr. cevdet, cuzvi cuvall miidrlr
ler, kullanl§ tarzla.rl, klirukte ta.tblkl) pro
fesor Burhaneddin, (Kininle teda.vi edllen 
zatlirreel profesor Abdillka.dir Noyan, cilac
lar ve mark depozitelerll kimya. ba§lllua
vini Mustafa, (LambUya. ile kolesistit) Dr. 
Esa.d, CReeden men~inl al.nu§ kanser) 
Dr. M. Faz1l. 

Tebllga.t yap11Im~. pro!es<>r Abdtilkadir 
Noya.n, Nazun §akir, Kemal Hiiseyln, Lut
fi Aksu, Burha.neddln ve mua.llim mua.vini 
Cezmi muna.ka.,aya. 111tlra.k etmi11lerdir. 

VEFAT 
Miitekaid albay Lofgah Siileyman 

Mesrur vefat etmi§tir. _ Cenazesi bugiin 
saat 9,30 da Giilhane hastanesinden kal
dtnlacak, ogle namazmdan sonra Eyiib
deki aile kabristanma defnolunacakt1r. 

lrtihal 
Meclisi Maarifi Kebir reisi Bay Hac1 

Raktm vefat etmi~tir. Cenazesi bugiin 
GedikpS§ada Mimarhayreddin mahal -
lesinin Camii§erif caddesinde 10 numa-
rah evinden saat 11,30 da kalchnlarak 
namaz1 Beyaz1d camisinde kllmarak E
dirnekapl ~ehidligine defnedilecektit. 

Qagnlar, konferanslar~ konoreler 

r 

Bugiin iPEK ve MELEK Sinemalarlnda 
Senenin en giizel filmi 

YIKILAN BELDE 
( SAN FRANSiSKO ) 

Fransuea sozlii Metro - Goldwyn • Mayer §aheseri 
Ba!ii rollerde : 

KLARK GABLE - JEANETTE MACDONALD 
ve binlerce figUran 

Bilaistisna bugiine kadar yapdan bii.tii.n filimlerin en muzzama- en giizeli 
ve en miidhi§i. 

SPORCULAR : Dii.nya havadisleri arasmda me§hur OWENS'in bir AT ile 
Hangisi kazamyor? Bugii.n saat 11 de tenzilath matine. 

Miizik sevenlerin ve giizel hislilerin alkiilladi~ miistesna film 

TURK SiNEMASINDA B~f!~~~~;in 9 NCU SENFONi 
Berlin Operasmm 250 ki§ilik flarmonik orkestrasile bu kadar biiyii.k bir miizik ve his filmi yapJlmamJ§hr. 

Frans1zca • WiLLi BiRGEL • LiL DAGOVER • MARiA V. TASNADY 
llaveten : Ekler dii.nva havadisleri - Bugiin 11 de tenzilath matine 
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( Bu aksamki program ) 
IsTANBUL: 
12,30 plakla. Turk musikisi - 12,50 havo.· 

dis - 13,05 muhtelif pHi.k ne~riyat1 - 14,00 
son- 18,30 plakla. dans musikisi- 19,30 kon· 
ferans: Sellm Sun Tarcan - 20,00 Miizey• 
yen ve arkada.,la.n tara.!mdan Tlirk mu· 
slklsi ve ha1k §ark1lan - 20,30 Belma ve !H" 
kad~la.rl tarafmdan Tiirk musikisi ve halk 
~arkllar1, saat - 21,00 Bay Orner Riza tara· 
fmdan arabca. havadis - 21,15 orkestra. " 
22,10 Ajans ve Borsa. haberleri ve ertesi gii· 
nun program! • 22,30 plakla. solola.r, operl 
ve operet par!iala.r1 - 23,00 son. 

viYANA: 
18,15 lmaat - 18,40 §an ve muslki - 20,05 

program haberleri, spor ve saire - 20,15 
konser - 20,45 spor - 21,05 musikl ve §ar• 
kllar - 21,10 piyes - 23.15 haberler, spor • 
23,35 dans musikisl - 24,35 ha.berler. 

BERLIN: 
17,05 pa.za.r yaYJm - 19,05 §arkth h1kayeA 

19,45 spor - 20,05 konuf?ma • 21,05 opera. ya• 
ymi: U~a.n Hola.ndah - 23,20 spor, haberA 
ler, hava - 23,50 dans musiklsi, 

BUDAPE§TE: 
18,10 orkestra konserl, konferans - 19,15 

zenciler cazmm konseri, lstiraha.t esnasm~ 
da konferans - 21,25 konser orkootrasl .. 
21,50 Polonya musiki!}lnaslarmm konseri '" 
22,55 spor, haberler - 23,30 Qingene orkesA 
tras1 - 24,25 ca.zband taklffil - 1,10 soU: 
ha.berler. 

BUKRE§: 
19,05 sa.a.t, hava.. ha.vadis - 19,15 orkestra. 

konseri - 2fl,35 ulusal ya.ym - 20,55 §an kon~ 
seri - 21,30 plyes - 22,35 hava., haberler v~ 
saire • 22,45 spor - 23 §an ve onk.estra. - 24 
son haberler. 

LONDRA: 
18,35 yocuklarm zamam • 19,05 askeri 

bando • 19,50 orta inglltere lstasyonu - 22 
dini yaym, hava, haberler ve salre - 23,10 
ka.dm ve erkek ka.hra.ma.nla.r - 24,05 orkeS"' 
tra lie dinl melodiler - 24 35 son 

PARIS [P.T.T.]: I • 

18,20 komedl • 19,20 konser - 21,20 ha. "' 
vadls - 21,35 ha.va, haberler, spor - 22,35 
karl§Ik ya.ym - 24,35 ha.berler, hava. - 1,05 
dans musikisl. 

~ubeye davet 
Be§lkta§ Askerllk ~ubeslnde mukayyed 

ma.IUI ve ~eh1d ailelerlnln 1 !i)Ubat 937 ta.-< 
rihinden itlba.ren yokla.malarma. ba§lana,. 
caj!mdan vesika.larile ~beye mliraca.atlerl 
ilan olunur. 

Fransizca dersleri 
Pratik bir metodla irans1zea dersleri 

vermekte olan bir muallim, ta§rada bu
lunanlar igin muhabere ile de tedris 
tatbik etmekted·ir. Gazetede (F.) riimu~ 
zuna yazilmahdlT. 

lrtihal 
Tamyiz mahkemesi birinci hukuk da~ 

iresi azasmdan As1m Dereoglunun zev• 
ce5i ' BayaH Mevhibe Dereoglu diin ak· 
§am vefat etmi§tir. Cenazesi bugii.n Fe~ 
neryolundaki ko§kiinden kaldmlarak 
Sahrayicedide defnolunaeakt1r. 

Tetekkiir 
Sevgili anamlZln oliimii. dolaytsile 

bizzat veya yaZI ile taziyette bulunan 
ve eenazesine gelmek suretile ac1lan • 
m1za i§tirak eden saym dostlariiDiza, 
kendisinin Isttrabh hastah~nm deva .. 
mmca onu kurtarmak ve ae1larm1 azalt· 
mak i~in mii§fikane gayret ve ihtimam· 
lanm esirgemiyen ktymetli doktorlanA 
rmzdan ihsan Rifat, Necmeddin Haklo, 
Alman hastanesi Ba§hekimi Kiiinke, a• 
sistan Orban ve hastane hem§irelerine, 
minnettarbgimlZl ayn ayr1 bildirmege 
bu kederli anlanm1zda imkan buluna "' 
madt~ndan kendilerine sonsuz §iikrall! 
lanrnlZl sunanz. 

Ogullan: Frankfurt fahri konsolosl! 
Niyazi Rapal, Ticaret ve Zahire Borsa• 
smda Selbl6 Rapal. 

HAL K 
OPERETI 

Pazartesi ak,arnt 
saat 21 de 

Zozo Dalmasla 
Kadtkoy 

Siireyyada 
BEYOGLtJ 
~~~EGt 

Sah Azakta: H A L I M E 
~ar~amba Sarayda: PIPI~A 

Pek yakmda: SE - YEK 

T l HASMETli VALS 
A E HENRY GARAT 

N i. SAMSON 
HARRY BAUR 

S A R A Y sinemasmda 
HALK OPERETI 

Zozo Dalmasla 
~ar,amha aktamt 21 de 

PIPI~A 

-YILDIZ-
stNEMAstNoA 

KARIS I ve 

Heyetin bu tetkikatmda ~irket mii -
tehass1slar1 da haZlr bulunmaktad1r. 
~imdiye kadar §irketlerin gayrifennt a
lan tesisatlarmdan bir k1sm1 tesbit o
lunmu~tux. Heyetin tetkikah bir ay ka
dar devana edecektir. ..... ~ 

Bir tavzih 
Beya.Zldda dl§ doktorlu~ eden Bedrosun 

eroln satti~uu ve ya.kalandi~lll yaznn~ti.k. 
Yapt1~11D1Z tahklkatta. doktorun bu kaga.lt
~llik Mdlsesue hl~blr a.llka.sl olmaditl an
lal}llnn~ttr. 

Kumkap1 Kizilaymm kongresi 
K1zi.la.y Em1nonii ~ubeslnden: 
Klzilay cemiyetl Kumkapl Nah1ye ~ube

si 937 kongreslnl 28/1/937 taribine rashyan 
per~mbe giinii saat 20 de Kumkapl Cum~ 
huriyet Halk Partlsl Na.hiye blnasmda ya
paca~un blldirir, -·· .....,_,.]......_;._ ._ 

"MARGARiTA, n1n 

unutulmaz y•ld1z1 G R A C E M 0 0 R E Fr:;::~ca ~L~R~ JA~~E ~ J~A~ 
Q A H AN E M E L 0 D • HARLOWveMYRNALO'Y y · 1 tarafmdan frans1zca sozlii 

1------------ biiyiik ihti,am filmi. emsalsiz filminde tekrar gorUnecektir. •••••••••••.1 .. ___________ ,. 
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lzntirde bir · ihracat 
murabahas1 ba~lad1 

£cnebi vapur acentalar1 hi~bir sebeb yokken 
Tiirkiye i~in navlunu artirddar 

lzmir limamnda 
lzmir (Hususl) - Bir vapur derd1 

'~'ar ki, her gun muhtelif kanallarda ayn 
a:yn §ekil arzediyor. Kimi ( vapur 
buhram var) diyor, kimi de (bunu tabii 
&ormelidir) iddiasma saplanmi§! 

Bereket versin, bu hadise, memleketin 
lnahsullerinin tam ihrac zamanma rasgel
lnedi. Y oksa, vaveyla ayyuka <;Ikard! ve 
'riirkiyede ticaret muvazenesinde miihim 
roller oymyan birc;ok maddeler, §at iis
:unde veya ambarda kahrd1. ;>imdi art1k 
lhracatm h1zh ve hararetli devresi gee; -
l'ni§tir ve muamele, normalden a§agi bir 
~eviyede bulunmaktadu. Diger taraftan 
~racatc;Ilanmiz miitemadiyen yeni sipa
l'l§ler almaktadtr. 

Filhakika, son zamanlarda lzmir pi • 
>'~sasr, zahire, pamuk, palamut ve saire 
&tbi maddeler iizerinde miitemadiyen 
teklifler kar§Ismda bulunmaktadu. Bu 
teklifleri yapanlarm, mesela Tiirkiye -
Ye rakib olan memleketlerle olan mii -
llasebetlerini de ayni §ekilde mu -
hafaZJa ettikleri ve hatta, onlardan 
da imkan dahilinde fazla mal c;ekmege 
~ah§hklan dii~iiniiliirse, muhtemel baz1 
ahvale kar§t ambarlannda stok mal bu · 
lundurmak istedikleri de derhal anla§I • 
l1r .. 

Celelim sadede: 
Vapurlar hikayesi, benim yaptJg1m bit 

letkike gore §Oyle ba§lami~tJr: 
Bu y1l istihsalat bol. Bittabi ihracat 

ta fazla. Ayni zamanda, yukanda i~aret 
tttigim gibi, baz1 devletler stok yapmak 
davasma dii§mii§ler. Acentalar boyle bir 
"aziyetten istifade etmek istiyor ve bw1· 
dan bir buc;uk ay evvel Viyanada kendi 
llralannda bir toplanh yap1yorlar. N eti· 
l:e §U oluyor: 

T arifelerin yiizde ( 40) yi.ikseltilmesi. 
F akat i§ bununla kalm1yor, ihracat 

~apan memleketlerde, mesela Tiirkiyede, 
\>as1ta bulmak derdi ortaya c;Ikiyor. Ga
}'et tabii olarak, kiminin «buhran», ki
lninin «sikmtJ», kiminin de «tabii>> de • 
digj vaziyet patlak veriyor. Mesele biraz 
tamik edilirse vanlacak netice §Udur. 

Yunanistanda y1llarca at1l kalml§ alan 
llakliyat acentalan bu vaziyetten istifade 
thnek istemi§ler ve Cenubi Amerika ih
racahm yiiksek tarife ile bir nevi inhisa· 
ra almi§lardu. Diger miiesseseler de bu
lla imrenerek ayni tarife ile i§ yapmak 
\>e denizlerarasi faaliyetten bir hisse ko
ll~rmak sevdasma di.i§mii§lerdir. T arifc
~1n yiikseltilmesi tarihi, bir rivayete gore 

kanunusani, diger bir rivayete gore de 
~ §Ubat olarak kabul edilmi§tir. F akal 

Unun bir de ic; yiizii vard1r. 
Mesela kontinantal sevkiyat yeni ve 

}'iiksek tarifeye tabidir, 1ngiltere ve A
fnerika sevkiyah ise gene eskisi gibi. 
}:'· Ye gene mesela, Y akm§arkm Suriye, 

1hstin ve sair Tiirk olm1yan limanlan 
lltn ihracatJ gene ayni tarifeye tabidir, 

ihracat laaliyeti 
b1zim ise yeni tarifeye. 

Bu ikincisinin de sebebi §U IIDI§: 
Uzak§arktan gelen ve Siivey§ kanab 

ile g~en vapurlar, Y akm§arkm bu korn· 
§U memleketler sahillerine ugrar ve as · 
gari tarifelerle hamuleleri ahp gec;erler • 
IDI§. 

Acentalar muamelelerini ka<;Irmamak 
i<;in, buralara s1k s1k vapur ugratmaktan 
ba§ka tarifelerini de gene eskisi gibi tul· 
mu§lardir. <;unkii ortada bir rekabet var· 
d1r. Halbuki Tiirkiye onlar i<;in tehlike· 
siz bir mii~teri say1hr. hte meselenin bii· 
tiin ruhu budur. 

Mademki ba§ka vapurlar ugram1yor, 
mademki Tiirkiye limanlarmdan ihracat 
zarureti vard1r ve mademki muamele art
Jni§I!r. Bundan her ne §ekilde olursa ol
sun istifade etmek gerektir. 

Vapur ecentalanna hakim olan arzu ve 
dii§iince budur. Hiikumet te vaziyeti 
kavnyarak Istanbul Deniz Ticaret Mii
diirii N ecded Miifidi izmire gi)nderip 
tetkikat yaphrmi§IIr. Verecegi raporufl 
ne oldugu bilinmez. F akat §U mevsimde 
bir stkmll g~irildigi ve acentalann resmi 
makamlara kar§I ba§ka, ihracatc;Ilara 
kar§I da ba§ka ag1z kullandtklan da mu
hakkaktir. Mevcud mallan nakledecek 
vapurlann temin edildigi soyleniyorsa da. 
tacirlerin miiracaati kar§ISlnda, ya ba§ -
tan savma cevablar verilmekte, yahud da 
muayyen siklette bir maim almacagr hak 
kmda teminat verilmekten sakm1lmakta, 
yahud da yiiksek tarifeden dem vurul • 
maktadu. Mesela, bir maden miiessesesi, 
ald1gt sipari§ iizerine sal!§ yapabilmek ic;in 
acentalara ba§ vurup beher tonun 40 §1-
lme sevkedilecegi cevabm1 almi§ ve bu 
rakami esas tutarak sah§ yapmi§IIr. Hal
buki filiyata gec;ilince acenta, yetmi§ §:
lin istiyerek bu miiesseseyi zarara sok • 
IDU§IUf. 

Keza, baz1 miiesseselere: 
- Evet, vapurlanm1z gelecek, fakat 

nekadar mal alacagiiDlZI kat'iyetle bile • 
meyiz. T aahhiid altma giremeyiz, ceva
bi verilmektedir. 

Yukanda i§aret ettigim gibi, bereket 
versin bu kan§Ikhk ve zorluk, as1l ihracat 
mevsimine tesadiif etmemi§tir. Bugiin -
Jerde fazla birkac; vapur gelmi§tir. Y e · 
nileri de beklenmektedir. Bunlan hiiku
met temin etmi§tir. Keza, baZI acentalar 
vaki te§ebbiis iizerine tarifeyi de eski~i 
gibi tutacaklarmi bildirmi§lerdir. Fa kat 
buna ihtimal verilmemekte, daha dog -
rusu itimad edilmemektedir. 

Alakadarlarm fikirlerine gore, belli 
ortada hakikaten bir vapur buhram yok
tur ve bu vaziyet, diinyadaki deniziistii 
nakliyatmm bize dii§en s1kmh hissesidir. 
F akat hadise gostermi§tir ki, ecnebi mem
leketlere deniz tarikile yapacagimiZ ih • 
racatta, ya dogrudan dogruya devletin, 
yahud da milli miiesseselerin hakim vc 

Cumhuriyetin i<:timai roman•: 100 Yazan: Hilmi Ziya 

l' - N e duruyorsun? Alki§lasana! di-~ ~ede her zaman gec;kin bir adam oturur-
e bagmyordu. du. M utlaka ayni saatte ayni ko§eyi 

OflSahne degi~tigi zaman, kayidsizhga tutmaga o kadar dikkat ederdi ki, .h~r-
~~;elenmi§ gibi: giin bu yiizden garsonla arasmda dilstz, 

ll)- N e o dostum, hal a zevkine vara · fa kat bariz bir husumet sahnesi gec;erdi. 
~~~dtn m1~ dogrusu bu kadar olur! _Bii - Garson, galiba kasden geciktirer:k .gelir. 
h Recenm aC!Smi <;Ikard!. En ztyade Ba§ka tarafa bakhgi hal de, kay1dstz: 
ll~§Urna giden taraf neresi biliyor musu· - Ne istiyorsun? diye sorar. Bu soru§ 
~~ ~) Herifin §a§kmhgl degil! As1l ote· en biiyiik hakarete ugraml§ kadar onu of
~e1tn aptalltga vurup anlamamazhktan kelendirmege yeterdi. 

~:j1 •• • • • • • Oy le goriiniiyor ki, ikisi de birbirinden 
let' khklan zaman htc; bmnde, Jstedik- nefret ediyordu. F akat guy a mukadderat 
t~ kadar eglenmi§ hali yoktu. Arif Ek- onlan kar~1 kar§tya getirmi§ te, birinin 

suratmi buru§turarak: masayi degi§tirmesi ve otekinin tavnm 
fne~r B~ fre~_kler _niikte yapm.asi~~ bil ~ diizeltmesi miimkiin degilmi§ gibi bu hu
.tonla. D d1y? .so~lemyor. Azm~. mus~ehz1 sumeti muhafaza ediyorlard1. Hatta bel
;11. emmn 1kramma le§ekkur ed1yor· ki de bu gizli dii§manhklanndan mem

A:yd1 -k. b~ - h · · ~ ..., n, ona es 1 1r mu arnn tamtma-
l adetmi§ti. 

tern;i a~kada§ onu beklemek ic;in matbaa 
1 bn kahveye girdiler. Dibdeki ko-

nundular. Bu onlarm elbiseleri ve gida· 
lan kadar kendilerinin olmu§tu. Ona ne 
liizum var diye dii§iinmeksizin, yalmzca 
onsuz ya§Iyamiyacak hale gelmi§ goriinii
yorlardi. Muayyen saati ge<;ince, garso
nun iskemleleri <;arpmasmdan, bazan 

CUMHURiYET 5 

Bulgaristan da 
silahlaniyor 

Yiiz tayyare ald1 ve 4 mil
yar levabk silah alacak 

ilk Kose ivanof kabinesinin te§kilin
den ve Harbiye Nazm General Lukof 
tarafmdan ordunun siyasetten uzakla§h
nltp ki§lalara sevkinden sonra, Bulgaris
tan da gee; kaldigi silahlanma yan§ma 
sevincli bir h1zla ba§ladi. ilk zamanlar
da Bulgaristana laz1m olan tank, tayya
re, tayyare defi topu ve ag1rtop idi. Al
manyadan takasa mukabil aldigi k1rk 
kadar hafif tankla eskiden ltalyadan da 
20 kadar hafif tank almi§II. Bulgaristan 
bunlarla, bir dereceye kadar tank ihtiya
cmi temin etmi§ oldu. Bundan sonra 
Bulgaristan biitiin ehemmiyetini tayyare
ye verdi. K1sa bir miiddet zarfmda AI -
manyadan 50 harb tayyaresi satm aldt. 
Bu tayyarelerin on be§i ag1r bombard!· 
man tayyaresidir. Ve bu tayyarelerin 
be§i Bulgaristana gelirken sisten yolunu 
§a§!Tlp Belgrada ve yedisi de benzinleri 
bittigi ic;in Ni§e inmege mecbur oldular. 
Aynca Bulgaristan Lehishndan da otuz 
kadar seri harb tayyaresi ald1 ve §imdi 
de 1talyamn Kaperoni falbrikasma 20 
kadar seri barb tayyaresi Ismarlami§hr. 
Bu suretle Bulgaristan k1sa bir miiddet 
zarfmda yiiz barb tayyaresine sahib ol
mu§tur. Bulgaristanda mekteb tayyaresi 
mebzulen mevcuddur. Son sistem .yiiz 
harb tayyaresi Balkanlar ic;in oldukc;a 
miihim bir hava kuvvetidir. 

Diger taraftan Bulgaristan Almanya
dan getirttigi askeri miitehasSIS!ar vasJta
sile kendi kara, deniz, hava miidafaas1 
ic;in mufassal planlar hamlath. 

Bu planlann tatbik1 i~in dort milyar 
leva kadar bir para lazirndir ve Bulga
ristan bu paray1 be§ senede biitc;esinden 
ay1rabilecektir. Fa kat bugiin Krupp ve 

iger Alman fabrikalan Almanyamn 
kendi ihtiyaclanm tatmin i~in c;ah§tik!a
nndan §imdi Bulgaristan 1sve<;. Maca -
ristan, Cekoslovakya, F ransa, ingiltere 
ve halya silah fabrikalanna ba§Vurmak 
mecburiyetinde kalmaktadir. 

Bulgaristan bu dort milyar levahk si -
pari§leri vermekte acele ettigi ic;in §imdi 
sipari§lerini bu devletler arasmda taksi -
me mecbur kalacakl!r. 

Goriildiigii glbi diinyamn bu ba§ don
diiriicii silahlanma yan§mda kom§umuz 
Bulgaristan da bo§ durmamakta ve mali 
kabiliyeti nisbetinde silahlanmaktadu. 

M emduh T ezel 

Muhtac tekaiid yetimlerine 
yardtm 

Umum Miitekaidini Askeriye cemi -
yeti umumi katibliginden: 

Muhtac; ihtiyar miitekaidlerle asker 
dullarma: 

1 - K1§hk palto, 
2- Erzak, 
3- Komiir. 
Tevziat1 yapllacakbr. Muhtac olanla

rm yedlerindeki eemiyetin hiiviyet ve
sikasr ve tekaiid eiizdanlarile 27 kanu
nusani 937 sah gi.iniine kadar her gi.in 
sabahtan ogleye kadar $ehzadeba§l Vez 
neeiler cemiyet merkezine miiracaat -
ler·i. 

Naz1m olmas1 laztmdir. Bu da bittaL~ 
Tiirk deniz ticareti ic;in, Tiirk bayragm1 
ta§Iyan §ileblerin viicudiine, yani vapur 
satm almmasma baghd1r. <;iinkii acenla
lar, milli menafiimizi degil, kendi men -
faatlerini ve diinya ~artlanm esas tut -
makta, taahhiid altma girmemekte ve ta· 
rifelerde diledikleri gibi hareket edebil • 
mektedirler. Bunun ihracat davam1z ii
zerine tesiri de §iiphesizdir. 

Antakya Tarihi 
yarmki say1m1zda 

«buakm ~u ko§eyi, beni morukla belaya 
sokacaks1mz! » diye mii§terilere c;al!p, do· 
layisile onu korumasmdan, bir tiirlii bir
birlerinden vazgec;emedikleri, hatta bir
birlerini arad1klan hissediliyordu. 

Demir ne zamandu uzaktan uzaga 
onunla me§guldii. Yirmi sene ayni dairede 
miimeyyiz oldugunu, her ak§am ayni 
ko§eye <;Ikhgml ogrendi. Diipediiz Janet 
bir adam oldugu halde neden bu kadar 
zihnini kurcaladigmi izah edemiyor. Ka· 
<;mmak istedikc;e inadma gozii c;eken c;ir
kin bir yiiziin musallat olmas1 gibi, ihti
mal onun garabetine sinirleniyordu. Bu· 
nunla beraber gitgide bu miinzevi ve ak
si adamda eski bir hahranm canlandigi· 
m, Bekir Beyin bir mahalle kahvesinde 
garib siluetini orada tekrar gordiigi.inii 
farketti. 

Beklenen muharrir geldi: Babayani bir 
adamd1. Soze ba§hyah epey gec;tigi hal
de, hala mevzua girmedikleri ic;in Demir 
birden sordu: 

- Eserleriniz vaktile bizi c;ok me§· 
gul ederdi. 

0 ise, .etrafa bakmuken: 
- H angilerinden bahsediyorsunuz? 

diye alakas1z cevab verdi. 
- Zannedersem sosyalizme clair ilk 

Tiirk - iran . dostlugu 

V eliahd ilkbaharda 
Tiirkiyeye geliyor ~akadan ciddiyete 

IP:!!!!, ec;enlerde «Ruh. tarhhr rm» ba§· 
~ hkli bir yaz1m <;Ikh. Bu, §akah 

bir iislubla ezelden ebede ar
magan edilmi§ bir muamma olan ruhun 
tarhlamiyacagmi ifade ic;in yaziimi§h. 

rRa~taratz I tnct sahttedel I art1k bu derdden de kurtulmu§ say!la - F akat beni iiziintiiye dii§iirdii ve ba§Ima 
Giiliistan saraymda yap1lan resmi ka - bilir. kiime kiime tarizler ii§iirdii. $akam1 cid· 

H~yetimizin dost iilkede iki ay suren ikameti 
aradaki baglar1 bir kat daha takviye etti 

buld~n _sonra §er~fl~rine y~miden fazla Tasavvur ediniz ki, bugiin lranda di sanarak bana sitem savuranlann sayi· 
resmi z1yafet venlml§ oldugunu kaydet- 20,000 kilometro yeni §Ose yapiimi§hr. SI bir hafta ic;inde on altiyi buldu. Bu bir 
meliyim: Vak1a bu §Oseler, e§lerine ba§ka yer- buc;uk diizineye yakm mektuba kar§I 

Hazer denizinin §ark k1y1smda Ben - Jerde tesadiif edilemiyecek §ekilde, han susmak dogru olmad1gmdan topuna bir
der§ahide yap1lan Tiirkmen at yan§la- topraibna mahsus bir hususiyet arzeder - den §U kisa cevab1 yaz1yorum: 
nnda biiyiik elc;imiz Enis Akaygenle re· lerse de, gene memleketin dort bir tara· Havada ruh tasavvur eden eski ve pek 
fikasm1 ve heyet reisi Cerna! Hiisniiyii fm1 birbirine baghyan yollard1r. eski filozoflan bir yana b1rakiTSak rub 
tribiinleri~e . davet buyuran . ;>e~in§~? Bu yollarda bugiin on be§er tonluk hakkmda ileri siiriilen belliba§h tarifler 
Hazretlen b1r saate yakm kendilen!.e go· muazzam kamyonlar gidip gelmekte • §U ~ekilde telhis olunabilir: 
rii§mii§ler ve bu vesile ile de Ulu Qnde· dirler. Anaxagore' a gore - Ruh, ak1ldu. 
rimize ve dost Tiirkiyeye muhabbetle • Y ol bahsi ac;IImi§ken, !ran tiiccarmm Epicure' e gore - Ruh, en Iatif bir 
rini izhar buyurmu§lardir. Trabzon transit yolun~n biran evvel ac;Il- cisimdir. 

Yeni iram dost Tiirkiyenin murahhas- masm1 dort gozle bekledigini yazmaktan Sokrat•a gore - Ruh, gaync1smani 
Ianna yakmdan tamtabilmek ic;in heye- kendimi alamiyorum. Muhakkak ki bu bir cevherdir. Goriinmeden kainah idare 
timize goriilmege deger her taraf gezdi- yolun iki tarafm ticaretine oldugu kadar eden Allah gibi o da goriinmeksizin be-
rilmi§tir. dostluguna da c;ok faydasJ dokunacak - deni idare eder. 

Geylan ve Mazendran eyaletlerine ya- hr. Tiirk murahhas heyetinin Ankaraya Eflatun'a gore - Ruh, ilahidir, laye-
p!lan otomobil seyahatleri cidden istifa- avdetinde bu meseleyi de ehemmiyetle muttur, miidriktir, basittir, gayricismani-
deli olmu§tur. nazan itibara alacag1 §iiphesizdir. dir, bed en den evvel de vardu! 

M urahhaslanm1z, biitiin kohneliklerle N etice olarak §Unu soyliyebilirim ki, Gallien' e gore- Ruh, ahlah erbaamn 
beraber c;okiip giden eski kervansarayla- iranda, biiyiik elc;imiz Enis Akaygenin kemiyet ve keyfiyet itibarile itidalidir. 
nn yerinde yiikselen asri otellerde kal- yurdumuza kar§I yarathgi sempati, he - Aristote'ya gore - Ruh, odur ki o-
mi§lar, her tarafta yap1lan biiyiik mekteb- yetimizin ziyareti vesilesile bir kat daha nunla ya§amr, hissolunur, dii§iiniiliir. 
Jeri gormii§ler, yeni kurulan keten kuma§, artmi§hr. Kur'ana gore- Ruh, Allahm bilece-
halat, ip, §eker, sa bun fabrikalanm, bii- Esasen her iki taraftaki eski idarelerin gi §eydir: 
yiik pamuk nesic kombinasmi gezmi§ler cehli, taassubu ve inad1 yiiziinden YJllar- Ve yes' eluneke anirruh; kulirruhe min 
ve her vesile ile halkm muhabbetile ve ca birbirine yan bakmi§ olan iki dost ve emri rabbi. 
sayg1sile kar§Ila§mi§lar, Bahri Hazerin ke- karde§ milletin art!k elele vermeleri za - ibni Ravendi'ye gore - Ruh, kalbin 
narmdaki Pehlevi limanmda yeni yap1· mam geldigini c;ocuklar bile anlami§ bu- parc;alanmas1, zerrelere aynlmasr imkan-
lan biiyiik park!. havyar tesisahm ve fri- lunuyor. s1z bir ciiziidi.ir. 
golan ziyaret etmi§lerdir. Bu tesisat sa - Son giinlerde, fran Valiahdi hazretle- Nezzam· e gore _ Ruh, bedende sa-
yesinde - ve Rusya ile iran arasmdaki rinin ilkbaharda Ankaray1 ziyaret ede • ri bir tak1m Iatif cisimlerdir. Giilsuyunda 
mii§terek idare ile - Hazer mahsulah cekleri haberi T ahranda kuvvetle d-eve - giiliin sir a yeti gibi! 
Avrupaya sevkedilmeg~ e ba§lanmi§tir. ran etmektedir. Mevak1f sahibine gore - Ruh, mii-

Heyetimiz bir mi.iddet daha T ahran • * * * cerred bir cevherdir, ve bunu kabul etmi-
da kalmi§ olsayd1, iki ay sonra, Hazer • - - - - yen islam filozoflarmdan bir k1smma go-
Tahran demiryolunun kii§ad resmine de K agid fiatlari yeniden ftrladt re: 
i§tirak etmi§ olacakh. • Yakm zamana kadar ka~dm tonu I - Ruh: nebati, hayvani, insani kuv-

Filhakika gerek yerli §eker fab • 8,5 sterlin iizerinden sablmakta idi. vetlerin muhassalasidir. 
rikalannm <;Ikardigi ve gerek haric· Kag1d sanayiinde kullan1lan selli.iloz 
ten gelen §ekere yapilan zamlara in§a e- barb alatJ yapan fabrikalarda da fazla 2 - Ruh, heykelimsi bir§eydir. Cis-
dilen ve Hazer denizini Basra korfezine· miktarda kullan!ld1~ndan diinyada bu min ayni alan golge gibi! 
baghyacak olan Trans iranyen demiryo- madde azalm:§hr. Bu yiizden ka~dm 3 - Nevi mizacm itidalidir. 
lunun §imalden gelen hath iki ay sonra tonu 14 sterline c;Ikmi§tlr. 4 - Kanm itidalidir. 
T ahrana varacakllr. Bu 14

1 
sterl~ ~zeri~den gi.imriik ve Spenser' e gore - Ruh, bilinmiyen bir 

b. 1 ~me e verglSl venldikten sonra en hakikattir. Onun eserlerinden, kuvvetin-
_;)imdi, diinyanm muazzam ma ann - adi gazcte kiig1dmm kilosu 4,5 kurll§a 

dan biri addedilecek ~ekilde yap1lmakta flrlanu§br. den, tevlid ettigi hadiselerden bahsolunur. 
olan Tahran 1stasyonunun da ikmaline Fabrikalar bu fiat dahilinde bile ga- Kendisi tarif ve izah olunamaz. 
c;ah§Ihyor. yet nazh hareket etmekte ve big angaj- Descartes'a gore - Ruh, miitefekkir 

Cenubdan gelen hattm T ahrana ka - man kabul eylememektedirler. bir cevherdir. 
vu§masJ, yani bu uzun yolun bitmesi iki O •' • 1 - Birbirine benzemiyen, birbirine tama· 
sene sonra kismet olacaktn. Tiirk rologi cemiyetinde mile aykm alan bu tarifleri istersek yiize, 

Bu yolda o kadar c;ok tiineller ve ir- miinaka§alar yiiz elliye de c;Ikarabiliriz. F akat bo§ bir 
tifalar vardir ki, hayret etmemek mum • Tiirk Urologi Cemiyett ba~kam Bah:~ed- zahmet olur. Ciinkii ruhun tarifi ic;in or-
kiin oJamaz. din Lutfi Varnalmm ba§kanllgmda topla- taya koydugumuz §U ornekJer de o tarifin 

narBJk a§agidaki mesaili gorii§lllii§tiir. 1 d b k 
Bir~ok yerlerde 2.500 • 3,000 metro- Urolog Dr. Fuad Hamid Bayer ik1 bOb- yap! ama Igmt is ata afidir. 0 halde 

ya kadar yiikselen irtifalan a§abilmek rekte de ta§ bplunan ve yapt1g1 ameliyatla beni «ilme mizah kan§l!rmakla», yahud: 

b k I k ~lfayab oldugmnu gtisteren ii<; vak'a takdim «Hakikati inkar etmi§ olmakla» itham 
ic;in dagm bir cephesinde irc;o Yl an a- etmi~tir. Miinaka§aya Dr. ~ref J.:itirak et-
vi kivrmttlara katlanmak mecburiyeti ha- m.i~tir. tirolog Ali ~ref Giirsel her iki kil- etmek insafs!Zhgmda bulunan muhterem 
sil olmu§tur. ye ta§mda amellyatla §ifayab olan bir okuyuculanma sormak isterim: Tarifi bi-

vak'a takdim etmi§tir. Miinaka$aya pro!e- le heniiz yapilamiyan bir ~yin tarttlma-
MiitehasS!Slann ifadelerine gore bu sor Dr. Beh"et Sabit Erduran, Dr. Fuad Ha- . k 

y sma liD an varml dtr? .. 
hat ayni zamanda yeryiiziiniin en paha • mLd Bayer i$tirak etm~lerdir. Urolog Ba-
hya mal olan hatlanndan biridir. haeddin Lf.Itfi Varnah koli basiliozarmat- Hayale kostiim giydirilemez, ruh ta 

rede gonakrin redavisi mevzuunda bir teb- teraziye konulamaz. Bu gibi te§ebbiisler 
Murahhas heyetimizin Tahrandaki zi· ligde bulunmu~tur. Miinaka~aya Dr. Fuad 'h 

H id li .... f m ayet hirer hokkabazhk olup hak1'kat yaretleri arasmda, (ltttlaat) gazetesinin am Bayer, A ..... re ve Beh<;et Sabit 
d d 

i~Jtlrak et~Ierdir. Bu ilmi i<;tima1 miite- a§Iklanm ancak giiJdiirmege yarar. 
avetini de unutmamak laz1m Ir. BJ!ab Tiirk tirologi Cemiyetinin be§inci se- M. TURHAN TAN 

Modern bir yap1ya ve son sistem ro- nei devriyesi miinasebetlle Rejans lokanta-
tatiflere malik alan (ltlllaat) gazetesi, smda birlikte bir ak§am yemegi yenmi9 ve -
daha diine kadar en kohne, en iptidai ge<; vakte k.adar eglenilmi.\>tir. -···- Balo 
§eraitle c;ah§an 1ran matbuat aleminde Bugiinkii konferans 
bir ink1lab yapmi§tir. 

Turk murahhaslarmm nazan dikka -
tini celbeden noktalardan biri de lranda 
(yol) a verilen ehemmiyettir. 

Y olsuzluk yiiziinden her tiirlii s1km -
hya katlanan iran, ;>ehin§ah Hazretle • 
rinin i§aret buyurduklan yoldan giderek 

yazan sizsiniz. 
- 1htimal.. 
- Neden §imdi ne§riyat yapm1yor 

sunuz? 

0 suada bo§ gozlerle camekandan so
kaga bakan ihtiyar muharrir, uykusundan 
uyandmlmi§ gibi davrand1: 

- Onlan art1k sevmiyorum. 
Ellerini gobegi iizerine kavu§turmu§, 

ba§mi bir yana igmi§, agz1 yan ac;1k, hay
ran bir tav1rla kar&I masadaki hararetli 
poker fashm takib ediyordu. llkonce u
zunuzadtya soyliyecekmi§ hissi verdigi 
halde yeniden eski dalgmhgma girmcsi 
onlan meyus etti. ihtimal bu mevzu iize
rinde durmak istemiyordu. F akat onunla 
ba§ka neden bahsedebilirlerdi? 

Y amba§lannda bir adam onlan dinli
yordu. Az sonra muharrirden aynldilar. 
H1zlt adimlarla evin yolunu tuttugu za
man tekrar bu adamm c;ehresi dikildi. 
Musallat bir hayal gibi onu takib etti. 
Biisbiitiin ba§ka §eyler dii§iinmege c;alt§
tlgi halde zihnini ondan kurtaramiyordu. 
Bir arahk «ne de evhamhy1m !» diye soy
lendi. Vakia tavnlan iirkiilmiyecek gibi 
degil. Bu kadar zaramz olsa, gozlerini 
dikip tilki gibi gozetler mi? V e ned en 
tam sozleri bittigi zaman, vazifesi nihayet 

Bugiin saat ikide, Eminonii Halkevin
de, felsefe muallimi ve gazetemizdeki 
Antakya tarihi mliellifi Ahmed Faik ta
rafmdan cAntakya ve iskenderunda it;
timai ve tarihi vaziyet. mevzulu bir 
konferans verilecektir. Davetiye yok • 
tur, herkes gelebilir. 

bulmu§ gibi c;Ikip gitmi§ti. Bununla bera· 
ber gene endi§esini manas1z bulmada IS· 

rar ediyor. Eger cidden §iipheli bir adam 
olsa, herkesin oniinde dinlemek cesareti
ni gosterir mi? Haya, bu sadece bud ala· 
nm biri! diye karar verdi. 1mkam yok, 
korkulacak adam degildir. Saatlerce sii
ren bir vehim buhranmdan sonra, son fi
kirde karar kihp huzur ic;inde uyudu. 

Ertesi sabah kapmm h1zla c;ahnmas1 
iizerine yataktan si~radi. Anas1, bir po · 
lisin bekledigini soylerken agbyordu. 
Boyle bir hadiseye hamlanmadigi kin 
once §a§Irmi§tl. Fa kat derhal endi§eSi da
gild!. Hatta garib §ey! Bu apans1z ha
beri o §imdi bir diigiin daveti gibi ne§' ey
le kar§Ihyordu. T abiiliginden §iiphe edile· 
miyecek bir meharetle gi.iliiyor ve anasm1 
temin ediyordu: 

- Kimse duymasm. ak§am anlatmm. 
Eskidenberi bu bic;im davetlerin ne fe

ci ak1betler dogurdugunu gormege ah§km 
olan kadm buna bir tiirlii inanam1yordu. 
Bir zamanlar hakikaten, hafiye korkusu 
biitiin §ehri kaplami~h. 

$iipheli golgeler, ko§eba§lannda halk1 
gozetlerdi. Birinin pe§ine dii§tiiler mi. ta
mdiklan ondan uzakla,a, hatta kom~ula
n selamlanm esirgerdi. Korku, fstanbul 

KIZllay cemiyetinin Kad1koy §Ubesi 
mutad olan biiyiik ki§ balosunu 13 §U· 
bat ak§am1 Siireyya salonunda vermek 
ic;in biiyiik haz1rl!klar yapm1ya ba§la -
mi§tlr. Her ki§ mevsimi, bedii bir hi· 
dise te§kil eden Klz1lay balosunun bu 
YJl da Kad1koy mmtakasm1 mahzuz ve 
memnun edecegine §iiphe yoktur. 

halkmda salgm halindeydi. 

Buna ragmen, Demir ilk zamanki hay
reti gec;ince, sun'i denecek bariz bir ne§' e 
gosterdi. H1zh adimlarla, merkeze gitti. 

Hadise hie; te tahmin ettigi gibi ge(me
di. Gazetenin yiikiinii uzerine aldigi ic;in, 
biiyiik bir hiicuma ugnyacagm1 zannedi
yordu. Arkasmdan tevkifler, muhakeme
ler ve zindanlann gelecegine kanidi. 
Y olda hep sorulmasJ miimkiin olan ihti
malleri dii§iinmii§, fikirlerinin hararetli 
bir miidafaasm1 tasarlami§h. Sonu ne o
lursa olsun, bu tehlikeli miidafaayi yap
mak i<;in tutu§uyordu. Bu vazife mi, fe
dayinefs mi, kahramanhk m1? Y oksa bo§ 
yere kendini mahvetmeden ba§ka netice
si olm1yan bir budalahk m1? 0 bunlan 
tahlile liizum gormiiyor. Bunlardan her
hangi biri ic;in degil, yalmz bu dakikada 
bilerek tehlikeye ahlmamn zevki ic;in bu

nu istiyordu. Belki de bu yiizden, ne ka
dar inanacagm1 bilmedigi bir ziimreyi 

kurtarm1~ olacakll. ic;indeki bo§lugu dol

duracak c;ok kuvvetli, manah bir tecriibe
ye girmek istiyordu. F akat hadise hie; um

madigi biisbiitiin ba§ka bir tarzda netice

lendi. 
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Yirmi alb ydd1r halk1 
giildiiren adam ... 

San' atkar Na,id, kendi jiibilesini kendi yapmak 
i~in ~ab,Iyor ve «Jiibile denilen nesneyi hem de 

taammiiden katlediyorum!» diyor 

Na!}id, biirosunda arkadat}tmtzla konut}urken 
«- N e ~are, kaderde, bu ya§ta katil ~,.,..,....,..__.. __ _ 

olmak ta varml§! .. » 
Yirmi be§ senedir istanbulu giildiiren 

adam, hi~ giilmesini bilmemi§ bir bahts1z 
halile boynunu biiki.iyor, taze bir cinaye
tin 1slak izlerini gizlerqek ister gibi avuc
lanm ve parmaklanm birbirine g~irerek 
devam ediyor: 

«- Evet. .• ]iibile denilen nesneyi, 
hem de taammiiden katlediyorum. 

Yiiregim yana yana, i~im s1zhya SIZ

hya, hatta .• utana utana i§li,yorum bu ci-
nayeti .. 

Y a§ kirk alb bay1m. V e tam yirmi al
h senedir sahnedeyim. Bu miiddet zarfm
da tek ki§i <;:1k1p ta yirmi altJ dakikastru 
feda ederek benimle me§gul olmadt. A~ 
m1dtr, <;:1plak mldtr, derdli midir, ne hal
dedir, diyen bir ki§i bulsaydtm, ona cam
mt verirdim. 

Yirmi altJ yJldu, gece gi.indi.iz oziimii 
bir limon gibi stkhm ve bu ek§iden bal 
yapmaga <;:alt§ttm. Yapabildim miL. 
Hala giildiiklerine bak1hrsa yapabilmi -
§im demek ... F akat o kadar verdim, o 
kadar comerdce, seve seve verdim ki; 
bugi.in kendime bir katre ne§' e kalmad1.» 

Onu gi.ile giile dinlemek ic;in kar§IStna 
ge<;:en ben, §imdi bir su<;:lu gibiyim. 
«- f§te, diyor, etraf1mdaki ya§lanm 

ba~lanm almt§ bizden evvelkilerin peri • 
§an hallerine bakarak, kendi kendime 
dii§iiniiyormu: Oglum Na§id, yann arhk 
c;ah§amlyacak hale gelirsen ne olacak? .. 
Dilenecek misin? Ve dilensen biitiin bir 
omiir sade kahkaha dagltml§ olduguna 
gore, alacagm sadaka, gene ve sade bir 
kahkaha olm1yacak m1 ?» 

Birden bu kapkara alemden kendini Sl
f!riDak i~er gibi silkindi: 

«- Kendi jiibilesini kendi yapan a -
dam... Demek ki son nefese kadar kendi 
yagtmla kavrulmaga mahkumum. Kav
rulacagJm kul olunc1ya kadar.» 

San'atkar Na§ide acJyamaylz. 
Ona actmag1 dii§i.inmeden evvel, bu 

§ehrin; kendini y11larla giildiiren adam!, 
bir lahza sevindirmek mecburiyetinde ol
dugunu hanrlamas1 lazimdu. 

On a soruyorum: 
- Vaktile i<;:ki ile ba§tn ho§ muydu? 
«- Sorar mtsm ... Bekri Mustafa da 

kim oluyormu§ derdim. Neyzen Tevfikle 
gider Sandtkburnunda binlikler devirir
dik. Sonra oradan kalkar, yola revan o
lurduk. Hem nastl biliyor musun, Ney
zen nereden bulur bulu§turur, bir koca 

Nat}id, Leblebici Horhor 
Aga roliind e 

ekmek kiifesi bulur, strtl!fia yerle§tirirdi. 
Ben kiifeyle onde, o arkada geceyarlSI 
(ekmekc;i ... ekmek~i geldi!) diye kapl
lan ~larak sallana sallana giderdik... 
hey gidi giinler hey ... 

- Oyun yiiziinden ba§ma derd geldi 
mi. kazaya ugradm m1? 

- Bir tanesini mi s<iyliyeyim, yoksa 
saya}'lm m1?.. Garibdir amma, bizim en 
mii§kiil devrimiz !ttihad ve Terakki za· 
mamdtr. Her nedense (Hiirriyet) ilan 
edenler sahnenin anasmr aglatmaktan bir 
zevk duyuyorlard1. Size bir misalle i§i 
anlatabilirim: 0 devirde (Binbirdirek) 
diye bir piyes oynuyorduk. Ben Dervi§ 
Mehmed roliinde idim. Bu rol icab1 kar
§tmdaki F az!t Pa§a kerimesi Gevheri 
HamiDI evvela klzdJrmam, sonra avut -
mam lazJm. Avuturken de onu ~yle bir 
oper gibi yapanm. Vay efendim, sen mi
sin open... Bizi palaspandtras Beyaz1d 
karakoluna gotiirdi.iler. Kurtulunctya ka
dar da emdigimiz siit burnumuzdan gel
eli. 

0 zamanlar kantoya <;tkan ktzlara 
gerdanlarma, bileklerine kadar fanila 
giydirirdik. Y oksa gogiis bagtr a<;:tk sah
neye <;:lkmak kimin haddine dii§mi.i§tii. 

- Sevdigin roller hangileridir? 
- T aklidi seve rim. T aklidsiz rol 

sinirime dokunur. Her k1bga girdigim 

gibi. her dilden de ~kartm. Sade Espe
ranto dedikleri bir dil varmJ§ onu belli -
yemedim, bir de yak1~1kh adam olmastm 

Bu hafta lik ma~lar1 
oynanmtyor 

T. S. K. 1$.!_anbul bolgesi futbol ajan· 

hgmdan: 

Havamn karh ve sahalann ~ok ~a • 
murlu olmasmdan dolayJ 24/1 / 937 pa· 

zar giinii yap1lacak olan biitiin Iik ma~
lan geri bJrakilml§hr. 

V oleybol ve basketbol 
birincilikleri 

T. S. K. voleybol ajanl1gmdan: 
193 7 }'lh voleybol ve basketbol birin 

cilikleri fkistiirlerini hamlamak iizere 

kur' a ~ekileceginden bu sene ma~lara 

i§tirak edecek olan kuli.iblerimizin 29/1 / 
1937 cuma giinii saat I 7,30 da salahi
yetli hirer delegelerini bOlge merkezinin 

bulundfigu Beyoglu Halkevin~ gander· 

meleri rica ol unur. T a yin olunan giin ve 
saatte murahhas gondermiyen kuliibler 

bu seneki ma~lara i§tirak etrniyecek ad
dolunarak fkistiir ona gore tanzim edile· 
cektir. 

beceremiyorum. 
Eski gi.inleri hatuhyor: 

- Bilirsiniz ki, ben ilk hevesi mer
hum Abdiden aldtm. Evimiz onun tiyat
rosuna biti§ikti. Hep o hava ~inde biiyii
diim. Sonralan me§hur Hasam gordi.im. 
Hatta mahalledeki ~uklan toplar, elle
rine birer tahta par~as1 verir, Hasanm 
yolunu be'klerdim. Tam o, §oyle agtr a
gtr, ftst!'ktmakam ge<;:erken, biz de yolun 
kenarma dizilirdik. Ben hemen bir (se
lam dur! .. ) emri verince, tabta par~alan 
havaya kalkardt. Merhum da bir serdar 
gururile ve aleyki.imselam... diyerek ge
~erken, topumuzu birden bedava tiyatro
ya sokard1 ... 

Dalgm... Bir miiddet oylece kahyor, 
ve gozleri karh damlarda, kendi kendine 
konU§Ur gibi soy}iiyor: 

- Hani, §imdi, bizi tahta par<;:asile 
bile selamhyan yok.. 

Ba§mt <;:eviriyor, soziinii i§itip i§it -
medigimi anlamak ister gibi yi.iziime ba
ktyor ve devam ediyor: 

«- Ancak, yanh§ anla~tlmasln, ben 
halktan bir lahza bile §ikayet edecek ka
dar nankor degilim. 0, benim velinime -
timdir. Bugiin ya§Iyorsam onun sayesinde 
ya§lyorum. Onun alki§I dindigi giin... 1~
te o giin ben mahvolacagim.» 

- Hazret, diyorum, §aka bertaraf... 
Senin ic;in mal mulk sahibidir diyenler az 
degil. Mesela yalmz c;evirdigin filimler -
den ald1klann ... 

- Milyonlan bulur degil miL Evet 
dort filimde oynadtm ve biitiin bunlar ~ 
dan aldtgJm para cemanyekun bin, niha
yet bin yiiz lirad1r. Eh §Unun §Urasmda 
milyona varmaga ne kaldt?.. Uzaktan 
davulun sesi ho§ gelir .. Bir de i<;:imize gir 
de g(ir ... Ve inan ki sahneden ~ekildigim 
gi.in denizden <;:lkmt§ bahk gibi evvela a· 
falhyacak, sonra dii.§iinmege bile vakit 
bulamadan ... 

Ayakta, bana kiic;iik ve son bir hesab 
veriyor: 

- Tiirk sahnesinin en biiyiik iistadt 
Ahmed F ehimin -son demlerinde jubilesi 
yap1lmasaydi· cenazesi ortada kalacaktJ. 
Merhum Abdinin cenazesm1 Eyiibde 
Belediye kaldnd1. Gene sahnemizin kty· 
metlerinden biri olan Astm, §imdi yetmi§ 
ya~mda ve ... Soyletme beni Allaha§kl
na ... Siiriiniiyor i§te.» 

Yirmi be§ senedir lstanbulu giildiiren 
adam kar§Jmda bir JSttrab ve elem timsali 
gibi dimdik... Elimi s1karken belli ki 
zorluyor, zorluyor kendisini ... F akat ha
yiT, g~lemiyor. 

KANDEMJR 

, yatan ii<;: adamm bulunduklan odaya gir-

l Ko .. c.e ml·nderl·nl·n esrarl I di. Onlar hala baygm ve hareketsizdi. y Komiser, diger istasyon memurlan gibi 

--------·,- Zab1ta roman• : 33 -~---· ____ .. _ beyhude yere bekledi. Bununla beraber, 
Hem de tayyare istasyonundan uzakta nrlar yazth: nih a yet ve evvela F erdi uyanu gibi ol-

bl·r noktaya .. I'stasyondakl' amele tayya - M· 'I' V l F du, hayret ve deh§etle etrafma bakmd1: rirst l a i ikret Beyefendiye iade 
renin bOyle uzak bir yerde ve vakitsiz o- olunacak... - N eredeyim? diye etrafmdakilere 

S sordu: 
larak inmesini bir kazaya, yahud benzin erkomiser N edim, gozleri yerinden 
ti.ikenmesine filan atfederek ko§U§mU§. oynamt§ gibi bir hal de: - Babacan, benim... Ben arkada§tn 
Herkes pilotu bulup sebebini soracak. - Miithi§ §ey, dedi, mi.ithi§ .. Ya Fer- Nedim ..• Tammadtn mt yahu?.. Ba§ko-
F a kat bir de tayyarenin yamna va~n§- di? miser N edim ... 
lar ki pilottan eser yok. Tayyare sapa • A I d -. 0 k' . k l - Evet, anladim amma, neredeyim - nama m mtr <r J§t im erdir, All h k k 
sag lam. Anltyor musun? T ayyar~ sapa· anhyamadm m1? a a§ ma omiserim? •• 
sag~ lam. Benzini eksik deg~ il. Fa kat p1'lotu F d" '] k - fstanbulda ve tayyare istasyonun • - er 1 1 e i i memurumuz mu? d 
eksik. Hemen kaplyl a<;ml§lar, i<;:eriye gir- r· 1 N 0 a ... . - ~te on ar edim 1.. rii de bJ.zJ'm lstanbulda "' <:::' d" 1 t b ld 
IDl§ler, i<;eride ii<; yolcu var amma li<;ii de y - m1 r ~1m 1 s an u a 
b b 0 taraftmtzdan memur edilenler, bt'ze men- m1ytm ben" 

aygm ve itkin bir halde... c;i.i de yer- r .. 
!ere uzanmt~. ilk bakt§ta oli.i samlan bir sub olanlar... - T abii ya... Ken dine gel... Dii§iin 
halde.. - Peki, ya Azmi Bey~ Azmi Bey bakahm babacan ... Di.in sen Atinaya gi-

de diin bu tayyare ile hareket etmem1' • decek d ~'I · d' "' T b' 
- Aman demevin. Y a Murad Fer- • egt IDlY m r ayyareye mme • 

r miydi? .. Benim bildigwim Ferdi ve Azmt' d" ·-. di? m m1r .. 
Bey ayni tayyarede gideceklerdi.. Bu V II h' b'l b'l k' 

D 
1 E - a a 1... 1 mem... 1 mem 1 .. 

- in e; dinle... vvela alii sanrnt§· nas1l olur? Azmi Bey ne oldu? - Nas1] bilmezsin, camm?.. Dii§i.in-
lar fa kat ktsa bir muayeneden sonra i.i- - Azmiden eser yok; haber yok.. sene ... 
<;iiniin de derin bir uykuda olduklan an- Yalmz bu lie; zavalh.. Aman c;abuk - HayJr, hay1r ... Burast Atina degil 
la§tlmt§. Sarsmt~lar, c;ekmi~ler, yiizlerine Nedim ... ~abuk ol ve derhal i§e ba§la, mi? Sahi mi Nedim Bey? 
su serpmi§ler. Hepsi beyhude... Bir de mutlaka haberdar olmahytz. - ~iiphe mi var yahu ... Haydi anlat 
dikkat edince omuzlannda bir kartvizit.. Bir sa at sonra komiser N edim tayya- bakahm, ne ge<;:ti ba§mdan? 
Beyaz hirer kartvizit ve arkasmcla ~u SA- re istasyonuna varmJ§tl, dogru olii gibi - Hangi ba§tmdan ge<;:enler? Ne 

Hiikiimet~i kuvvetler 
~ok mii§kiil vaziyette 

Y eni sat1s ve kredi 
' 

kooperatifleri 
Bu sene iki kooperatif ve 

bir birlik kuruluyor G1rnata cephesindeki 
siir' atle takviye 
[Ba~taratz 1 tnct sahtfedeJ 

lerde hafif bir tor><;:u diiellosu olmu~tur. 
Hiikizmelfilerin va:ziyeti 

miifkiillefti 
Valencia 23 (A.A.) -Valencia sol 

cenah cumhuriyet<;:ileri partisinin katibi 
radyoda bir nutuk soyliyerek demokrat 
memleketleri lspanyaya goniillii ve silah 
gondermege davet etmi§tir. 

G1mata cephesindeki hiikfunet kuv -
vetleri Valecia 'dan siiratle takviye krt' a
lan istemi§tir. 
Malaga tekrar bombardrman edildi 

Malaga 23 (A.A.) - Asi tayyare· 
leri ~ehir ve civanm bombard1man etmi§· 
lerdir. Bombard1man neticesinde birkat; 
ki§i olmii~ti.ir. Hi.ikumet tayyareleri dii§ -
mam firara icbar etmi~lerdir. 
lngiltere Malaga konsoloslugunu 

lagvetti 
Londra 23 (A.A.) - 1ngiliz hiiku· 

meti Malagadaki konsolosuna bu §ehri 
terkederek Cebelliittanka gitmesini em • 
retmi~tir. 

Madrid cephesinde Alman 
tayyareleri mi? 

Madrid 23 (A.A.) - Hiikumet 
kuvvetleri yeniden Madridin §imali gar
bisinde Los F ranssezes kopriisii yanmda 
ii'< yuz metro ilerlemi§lerdir. Cumhuri -
yet<;:iler Anjular mevkiinde kanadlan al
tmda gamah ha~ i§areti bulunan dii§man 
tayyareleri gormii§lerdir. Ayni zaman· 
da bu tayyarelerin §imdiye kadar hi<;:bir 
cephede gori.ilmiyen bir tipte oldugu an -
la~Ilml§tlr. 
Ceuta limanrnrn bombardtmanr 

Tanger 23 (A.A.) - Ceuta lima • 
nmm hiikumet tayyareleri tarafmdan 
bombardtmam neticesinde 38 ki§i olmii§ 
ve 12 ki§i yaralanmt§ttr. 

Mukabelebilmisil olmak i.izere siyasi 
mahkumlardan bir kac; tanesi kur§una di
zilmi§tir. 
Burgos hiikizmeti para spekiiliis

yonunun oniine gefmek ifin 
tedbirler alryor 

Avila 23 (A.A.) - Burgos hiiku -
meti, damgah kag1d paralar iizerinde 
yap1lan spekiilasyonu ve bundan miite -
vellid kan§tkhgi ortadan kaldumak mak
~adile yakmda yeni banknotlar ihrac et
mek niyetindedir. Bilindigi iizere Burgos 
hukumetinin damgah pezetalan Londra 
piyasasmda iizerinde yaz1h k1ymetinden 
fazlasma tedaviil etmekte ve Valence 
hukumetinin damgastz banknotlanndan 
yiizde elli fazla degeri haiz bulunmak -
tadtr. Y eni ihrac olunan pezetamn kar
§Ihgl altm m1, yoksa gayrimenkul mii o
lacagi malum degildir. 

Bildirildigine gore spekiilasyoncular, 
yagmadardan kiilliyetli miktarda dam
gaslz pezetayr hi~ pahasma satm alm1~ • 
lardtr. Bunlann niyeti, gizli surette pe
zetalan damgalattirdtktan sonra ispan • 
yaya ithal etmektir. Bir mi.itehass1s lngi
liz matbuaciSI bu i§i deruhde etmi~tir. 

Almanya cef)abtnz yeniden 
geciktirmif 

Berlin 23 (A.A.) - Havas Ajansi 
mu'habiri bildiriyor: 

Alman cevabmm cumartesi giini.i veri
lemiyecegi hakkmdaki haberler diplo • 
matik mehafilde hayretle kar~JlanmJ~tu. 
Bu mahfiller Alman cevabmm cumar ~ 
tesi sabah1 Sir Phipps' e tevdi edilecegi -
nin diin sabah yanresmi mahfiller tara -
fmdan soylenmekte oldugunu hattrlat -
maktad1rlar. Bazt kimselerin iddia ettigi
ne gore M. Eden'in Avam Kamarasm • 
daki nutkundan sonra M. Hitler cevabm 

askerler Valancia' dan 
kttaatl istediler Izmir (Hususi) - Sab~ kooperatifle

rinin bu }'ll faaliyete gegecegi haberi, 

bir miiddet daha geciktirilmesini emret • piyasada aHika ve ehemrniyetle kar~l • 
mi§tir. BazJlan da Romanm cevabi no- lanml§hr. $imdilik iiziim :J/e fmdlk koo-

peratifleri kurulacakt1r. Buna aid ola.ll 
tanm metninde degi§iklik yapllmasmt is- nizamname Vekiller Heyetince tetkik 
temi~ oldugunu soylemektedirler. Diin edilmektedir. Ay sonuna kadar ~1ka • 
ogleden sonra Berlindeki ltalya sefaretile cakbr. 
Hariciye Nezareti arasmda gidip gelme- "Uzum standardizasyonu meselesi de 
ler olmu§tur. gelecek ay sonlarma dogru izmir veys 
ltalyan cevabz pazartesi veriliyor Ankarada toplanacak olan kongred~ 

Roma 23 (A.A.) - Reuter A - kat'i karara baglanacak ve onumuzde • 
jansmm muhabiri bildiriyor: ki ihracat mevsiminden itibaren tatbi· 

Goniilliiler meselesi hakkmdaki lngi • ka ba§lanacakhr. 
liz notasma verilecek italyan cevab1 pa- MmtakamJzda iki iiziim satl§ koope-

ratifi ve bir de izmirde bunlara aid bil' 
zartesi gi.inii tevdi edilecektir. (birlik) kurulmasr muhtemeldir. 

Lizbon hadisesinin failleri Kredi kooperatifleri ortaklan, sat~ 
Lizbon 23 - Zabtta son suikasd fail- kooperatiflerine de ortak olmaga mec • 

lerinin, lspanyo] komiinist partisi emrile burdurlar. 
hareket eden lspanyol komiinistleti ol • Kredi kooperatifleri, ikrazat nisbet ve 
dugunu, inkar kabul etmez bir §ekilde sistemini degi§tirerek, ortaga, ist·ihsal 
ortaya koyan bazt vesaik bulmu§tur. kudreti nisbetinde kredi ac;acaklardll'· 
Secolo gazetesinin yazd1gma gore, pat- Halbuki §imdiye kadar asgari ve azcuni 
layJcJ maddeler Barselondan gonderil • hadler uzerinden kredi agllryordu. 
mi§tir. Ortaklar, mahsullerini sat1§ koopera· 

Y apzlan tevkifler tifine verecekler ve kooperatif te onla• 
Lizbon 23 (A.A.) _ Tethi§<;iler ta· ra, o giiniin piyasasma gore %70 • SO 

rafmdan yaptlan suikasdlere aid tahki- nisbetinde avans verecek ve mahsulii i.§· 
leyip satt1ktan sonra kat'i mahsub mu· 

kat devam etmektedir. Birkac;t ecnebi amelesini yapacakbr. Fakat avans tedi· 
olmak iizere birc;ok ki~i tevkif edilmi§tir. yatmda bu paramn, karililen kredi koo
Fakat bu tevkifat ihtiyati mahiyette ol- peratifine olan borca mahsub edilmiye
dugu i~;in yakalananlardan birkac; ki§i rek ortagm ihtiyaclarrm kar§llamasl e-
gene serbest btraktlmt§hr. sas1 da nazari itibara almacakhr. 

Harb gemilerinde alman husust emni· Bu y!l, Manu;a ve Kemalpa§ada satl~ 
yet tedbirleri kaldmlmt§tlr. kooperatifleri faaliyete gegecektir. Ay• 

Umumi binalar 81k1 bir ni zamanda mmtakam1zm muhtelif yer• 
nezaret alttnda lerinde mevcud ve k1smen tasfiyelerine 

L . b 23 (A A ) U b karar verilmi!j olan (Manisa bagc1la1' 
n on . . - mumi ina • 

lar polisin nezareti altmdadir. Silahh kooperatifi), (Aydm incir miistahsilleri 
kooperatifi), (Ala§ehir, Kasaba, Cldemi~ 

devriyeler sokaklarda dola§Jyor. T age kooperatifleri) gibi muesseselerin de va 
nehrinin kenanndaki petrol hazineleri ci- ziyetleri kat'i bir §ekle baglanacaktrr. 
vanna hususi bir muhaftz ktt' as1 ikame SatJ§ kooperatiflerinin izmirdeki birli· 
edilmi§tir. gi, burada tesisat yapacak, iiziimii i§li • 

Seculo gazetesi, diin tevkif edilenler • yecek, standardize edecek, ambalajml, 
den birinin iizerinde lspanyol marksist her §eyini tamamlay1p satacakhr. 
hiikumetinden para aldtgma dair bazt Fakat birlik heniiz te§ekkiil etmemi~ 
evrak zuhur etmi~ oldugunu yazJyor. bulunduguna ve gerek dahilde, gerekse 

lhtilalciler ilerliyorlar haricde te§kilatr, tesisatr, acenta ve sa· 

S I 
ireleri bulunmadtgma gore, belki de, 

a amanka 23 (A.A.) - Asi kuv ~ +'r • • Tar~ uziim Kurumu miiessesesmm 
vetler, Malagantn §imali §arkisinde bir muzaheret ve te§kilatmdan istifade ede
hi.icum hareketine giri§mi~lerdir. Gtrnata- ccktir. Yani "Uziim Kurumu bu birlige 
mn cenubu §arkisindeki daghk araziye so- yardrm edebilecektir. 
kulan bu kuvvetler Malaga istikametin - lJziim kongresi i<;in Ticaret Odas1 da 
de otuz kilometrelik bir mesafe katede ~ bir rapor hazrrlaml§hr. Bu meyanda 
rek Alhama §ehrini ve civar mevkileri standardizasyon mevzuunun tetkikin ~ 
zaptetmi§lerdir. Asiler miihim miktarda de goriilmek iizere muhtelif iizfun nu ~ 
malzeme igtinam etmi§lerdir. muneleri de gonderilccektir. <;iinkU 

kongrenin en miihim mevzuu standar • 

DEMIRYOLLARDA dizasyon olacaktrr. ----------------
Edirne tren hattmda yapdan Pariste serbest giire§ revacdB

Islahat 
Edirne istasyonuna yakm 13 kilo • 

metroluk bir saha uzerinde bulunan 
tren hath yagr§h havalarda daima sel
lerin istilasma maruz kalmakta ve bu 
yi.izden seferler inkrtaa ugramakta idi. 

Devlet Demiryollan idaresi tarafm -
dan hattm bu k1smmm tadil edilerek 
seferlerin hic;bir suretle inkltaa ugra -
mamasr i<;in bir proje haztrlanrnt§hr. 

Bu projeye gore 13 kilometroluk sa
hadaki hat yi.ikseltilecek ve iig tane kop 
rii ·in§a edilecektir. 

Uludagdan Bursaya orman 
ini§i 

Bu hafta Uludagda ehemmiyetli bir 
k1§ sporu hareketi olmu§tur. Kii<;:iik bir 
kafile, ic;lerinde aslen Tirollu bir Avus
turyah da bulundugu halde, korkunc u· 
l(urumlann kenanndan gec;en bir metro
dan fazla karla ortiilii daractk bir pati
kayJ takiben kayakla ve kestirme olarak 
Bursaya kadar inmege muvaffak olmu§
tur. 

Pariste si'Tbest giire§ miisabakalan git· 
tik<;:e revac bulmaktadtr. Bunu goren or• 
ganizatorler oniimi.izdeki pazartesi giinii 
i~in yeniden iki kar§Jla§ma tertib etmi§ • 
lerdir. 

Birinci giire§i Mehmed Arifle Porte· 
kizli dev adam namile maruf PerreiT<l 
yapacaklardtr. lkinci giire§ te Franstt 
§ampiyonu Deglan ile yanm Amerikalt 
yanm Polonyah Navrocki arasmda cere· 
yan edecektir. 

Beynelmilel giire§ aleminde maglubla· 
ra tekrar giire§mek fmahm vermek za • 
mana mi.itevakk1ftJr. Gec;en hafta Des" 
laRa maglub olan Mehmed Arifin he • 
men giire§_tirilmesi organizatorlerin kendi· 
sinden memnun kald1klarma ve seyircile• 
rin de kendisine bir sempati izhanna bM' 
ladtklanna bir delildir. 
O~iincii ktr ko§usu bugiin 

yap1byor 
Istanbul atletizm ajanhgmm tertib et• 

tigi 3 iincii ktr ko§usu bugiin sa at 1 0 cia 
V eliefendi ko§U yerinde yap1lacakttr. -ge~ti? - Allah kahretsin, dedi. Omriimde min beni harabiye ve felakete siiriikleroe• 
sinden, o §ahsiyet altmda dii~yamn c!l 

bedbaht adam1 olmamdan ileri gelmi§ti• 
Bu herif evvela beni dilile esir etti. Kuv• 
vetli manhg1, vaziyetimden istifade ede' 
rek heni ikna ediyordu. Bana sefa)et 
ve fakr ic;inde esir olmaktansa refah ve 
saadet i<;:inde esir olmanm bin kat mii ' 
reccah oldugun~ soyledi ve o zamandall 
beri nastl karanhk ve kotii i§ler meydan• 
getirdiginden haberim olm1yan bir ma • 
kinenin kollanndan birini te§kil ediyo ' 
rum. 

- Camm, elbet bir§eyler gordiin, dii- boyle bir hadise ile kar§tla§madtm ve 
§iin de 1 .. 

- Bir§ey yok, bir§ey yok camm!.. 
Amma, §ey ... Evet ... Ah Nedim Bey ne 
diyordum? Hie; bir§ey hatuhyamtyorum .. 
Y almz ... Evet, diin ne oldu ?... Biz mii
diriyetten kac;ta <;:1khktJ? .. Ogleiistii, de
gil mi? Diin mii? Bir ay evvel mi? Bir 
hafta evvel mi ?... Dogrusu pek kestire -
miyorum ... Kafamda bir bulut var sanki. 
Amma, ben hattrhyamtyorum amma ... 
f§te siz otekilere sorunuz. Benden ba§ka 
iki .ki~i daha var, degil mi? N ah, or ada .. 

Oteki iki baygm da yava~ yava~ ken
dilerine geliyorlard1. Fa kat N edimin on· 
lara miiracaati de fayda vermedi. Oteki 
iki memur da ttpk1 F erdi gibi biitiin ha
ftzalanm kaybetmi§ler, yirmi dort saat 
i~inde ba§lanndan ge<;:en ~eyleri tamamile 
unutmu§lard1. N ereye gittiler, ne oldu
lar, kimlerle kar§tla§hlar? Hic;biri ha· 
berdar degildi. O~iini.i de miidiriyete ta· 
~tdJlar, orada kuvvetli g1dalarla ve her 
ti.irlii tedavi ile haftzalanm ve kuvvetleri
ni canlandtrmaga ~;alt§tJlar. Para etmedi. 

Pilota gelince, onu bulmak l>iisbiitiin 
imkanstz bir hale geldi. Polis mi.idiirii 
kendi ken dine: 

belki kar§tla~mJyacagtm da .. 

Hasan Nurinin hat1ra def· 
terinden birkat; yaprak 

23 nisan 1931 
« Y e§ilkoydeki ko§kte bir ayltk bedii 

ismi verilen bir tedavi ve yalmzhktan son· 
ra, di.indenberi me§hur Tiitiin §irketi mii
diirii Hasan Azmi oldum. Me§hurum 
aroma pek te muhterem bir adam degilim. 
(::iinki.i anla§Jhyor ki baz1 karanhk mali 
i§lere girmi§, beynelmilel banka ve borsa 
oyunlanna dalarak dalavere ~evirmi§im .. 

Ben bu kahb1 intihab ederek almad1m. 
Bana bunu biiyiici.i, iifiiriik~i.i. yahud 
me§hur alim ve yi.iz degi§firici doktor Sa
moilof buldu, sec;ti, miinasib gordi.i. 0 
doktor Samoilof ki korkunc bir mahluk
tan sevimli, nazik, herkeste daha kar§J· 
dan hiirmet hissi uyandtran, seven, hem 

sevilen bir adam viicude getirmek iktida· 

rmdad1r. Bana, hayatm buti.in zev'kle -
rinden istifade ettirmek vadile bu kahb1 
verdi. 

Buna mukabil ben de onun esiriyim ... 

Bi.itiin bunlar, benim sab1k §ahsiyeti ~ 

Beni as1I mi.ithi§ bir mevkie koyan §e1 
elyevm katledildigi anla§tlan bir adant • 
caglZln §ahsiyetine sahib olmaktu. Hell' 
de §eytana ta§ '<Jkartacak bir planla "e 
insam §a~JTtacak bir cur· etle katledilell 

bir adam. 
Bana onun nastl katledildigini soyle " 

mediler. Benden her§eyi gizliyorl~f· 
Amma ben gizli bir hisle ve baz1 deli!lt' 

rin i~aretile keeyfediyorum ki benim ash!J\1 

yani Hasan Azmi Bey bizim bindigitJ'it: 

tayyarenin kah online kah arkasma ge' 

~;en tayyarede katledilmi§, yahud bir ~~· 
za eseri gibi denize atJlmt§hT. 

[Arka~z varl 



- 24 lkincikanun 1937 CUMRURIYET 

Nuri~c~on~ke~r v~e ~C~on~kb~ay~trl ~m~uh~ar~ebe~le~ri ~: 6~[*l~Z~e:~~~~!~~:!!!""'-:: ....... isu~::n~la:~u~'-M~u~ .. ~z~a~k~e~r~e~le~r~i~n~k~I~. ~~a~f~;-~h~a~~~Ia~d~l 
Atatiirk 3 iincii defa fakir terzi ~ 
lstanbulu kurtarmi§b ~,~1~£~~f~ M. Eden'in tavassut teklifi iki 

Conkbaym muharebelerinde ingiliz kumandam ~:;~;:":·y:.':.:~ murahhas heyet~e de kabul edildi 
General Hamilton'u dahi h~yret ve takdir i~inde Ie~a!:~li~~~. ~~~ 

b1rakan bir kahramanhkla harbetmistik yumcular c;ar§Ism -, da, ag1r klymette 

Merhum Nuri Conkerin ruhuna ithaf 

't G 'E 
I • 

0£ \ZI 

Tu .. J< Taaru%u • • 

'n!iliz ,, 

Conkbaymnda vukubulan muhat ebeleri ve 10 a(justostan sonra te§ekkill eden 
cepheyi gosterir harlta: Siyah f(i<~gtler ingili<~ hatttnt, beya;;: 

~;;:giler Tiirk cephesini gosterir 

Muharebe, buti.in ~iddetile devam edi- Ayni zamanda yeniden mmtaka taksi-
Yordu. Hiicum eden ktt' alanm1z, sipersiz mah yaprldt. Conk tepesinin 1 0 adtm ce· 
ac;1k arazide idiler. Avalanm1z ve isti - nubundan itibaren ~imalde kalan kisim, 
nadlanmiZ barmacak yer bulamadrklan «Conk mmtakast» adile 23 lincli alaya, 
halde, en ~iddetli to~u. piyade ve rna • cenubda kalan k!Slm da Diiztepeye dog· 
kinelitiifek ate§leri altmda, tuttuklan ru «Sahin mmtakasl» ismile 28 inci ala
tnevzileri, agtr zayiat pahasma muhafa- ya verildi. Kilyadan muharebe bittikten 
za ediyorlardt. Bilhassa dii§lllan donan· sonra yeti§en 41 inci alayrn birinci tabu
tnasmm toplan, bu ac;1k yamaclan miit- ru Conk mmtakasma, ikinci taburu Sahin 
hi~ bir ate§ altma almi~h. Dii§man ate§· mmtakasma ihtiyat olarak aynldt. Bu 
lerinden c;ok zayiat verrni§ olan boliik • alaym 3 iincii ve 4 iincii taburlan da su 
lerin, giipegiindiiz; a~1k arazide yeni bir yatagmda fnka ihtiyah olarak bJraktldt. 
hamle ya,pmalan imkanSIZdt. Diger yaralanan kumandanlar 

Muharebe meydamnda, iki ii~ giindiir 10 agustos giinii yalmz 8 inci ftrka ku-
devarn eden kanh muharebelerin §iddet mandam Nuri Bey degil, 23 uncii alay 
Ve deh~eti goriiniiyordu. Bizim §ehidleri- kumandam kaymakam Halil Recai Bey 
tnizle dii§manm maktulleri yanyana ya- agtr, 24 iinci.i alay kumandam binba§l 
hyor, bunlann arasmda iki tarafm ag1r Mehmed Nuri Bey de ak§ama dogru ba· 
Yarahlan da serilmi§, yardtm bekliyorlar· ~mdan hafif yaralanmt§lardt. Son derece 
d1. Hatt1 balanm garbmda, top<;u ate§i kahramanca dovii§en tabur ve boliik ku
Pek §iddetli oldugundan, sthhiye hizmet- mandanlarmdan pek c;ogu yaralanmJ§ ve 
leri lay1kile cereyan edemiyordu. Onun ya §ehid dii~mii~lerdi. Anafartalar grupu 
ic;in agtr yarahlan kaldmnak kabil de· kumandanl, Kurtge<;idine kadar imtidad 
gildi. Bu kahramanlann baZilan siiriine· eden tekmil hattaki k1taah 8 inci ftrka· 
rek kendini emin bir yere atmaga c;ah§l• nm emrine verdiginden, arttk bir i§i kal· 
Yor, baztlan, yeni pathyan bir mermi ile mam1~ olan 9 uncu ftrka kumandam ka· 
hayata gozrerini ebediyen kap1yor, ·bazt- rargaht umumi §imendifer §ubesi miidiirii, 
Ian da, cehennemi bir ate§ ve cehennemi Alman kaymakaml Potrih Bey de mai· 
bir S!Cak aJtmda, her an olumu bekliye- yetiJe be§in_ci ordu karargahma gitmi§, 0• 

rek, susuzluktan yamp kavruluyorlard1. radan da istanbuldaki vazifesine don· 
Muharebe, yava§ yava§ gev§edi ve sa- mii~tii. 

at 18 de h1zm1 tamamile kaybederek lngilizlere gore 10 agustos 
durdu. muharebesi 

Neticede, Turk ordusu, muzaffer ol- Son Conkbaym muharebesini !ngiliz 
'lllU§tu. Conkbaym gibi mlihim bir nok- Resmi Harb T arihi §Oyle anlattr: 
tayt ele gec;irmi~ olan du~man mag!ub e· «Mustafa Kemal Pa§a, 9 agustos gu· 
dilerek geriye ahlrnt§l:i. Atati.irk 1 0 agus- nu ge~ vakit bizzat Conkbaymmn cesu· 
tos 1915 giinli li~iincli defa Bogazi kur· rane bir istik§afml yaptlktan sonra, ertesi 
tarmi§tl. (Birincisi 26 nisan 1915 giinii sabah, bu noktaya alti taburluk bir kuv· 
A.nburnunda, ikincisi 9 agustos 191 S gu- vetle hucum yapmaga karar vermi§tir. 
ll\i Anafartalarda.) Tiirk kumandam, bu hiicumla lngilizleri 

10 agustos ak~amt vaziyet Conkbaymmn garb yamaclannda tutun • 
10 agustos giinu ak~amiisti.i vaziyet duklan yerlerden fulahp atmag1 Rho -

§oy]e idi: dodendron c;IkmtiSlmn (ingilizlerin, Conk 
Kitaatlmlz, Kocac;imene giden yol- baym civanndaki rnuhtelif mevkilere 

dan, Conk tepesinden ve Conkbaymndan verdikleri isimlerden biridir. Sahmmt ol
~U§mam denize dogru atarak ~ahinmta sa gerek) ve civarmdaki ~iftligi zaptile 

a dar dayanml§lardl; as1l Sahinm • ingiliz Generali Birdwood'un yeni hattl 
h11 istirdad1 miimkun olamami§b. am· ic;ine kama gibi girmegi dii~iinrnii§tlir. 
llla b"'- mta hakim biitiin yamac;lar ve §i- Mustafa Kemal Pa§a, bu mukabil 
lllaldeki agthn bulundugu yerde, hakim daJ:ibeyi hayret ve takdire laytk bir su -
Strtlar ve hatt1 balanm 500 ile 800 met· rette tasavvur ve tertih etmi§tir. Sabaha 
rl' &arbma kadar olan mtlann yamaclan kar§I saat 5,45 (ingiliz saatile) de ingi
e 1tnize gec;mi§ti. 9 uncu f~tka da <;amc;tk· lizler, birdenbire ufuk hattl iizerinden 
~tnan garbma kadar olan yamadan i§ • kesif Turk dalgalanmn cou§UP geldigini 
~al etmi§ti. gi:irmii§lerdir. 

d 8 inci f~tka, bir gun evvelki muharebe- ingiliz siperlerinin mu'haftzlanndan 
de_ kaybettigi bir makinelitiifegi geri al- pek az1 kurtulabilmi§tir. 
h1~1 gibi birkac; ingiliz makinelitiifegi da- Bu esnada he§inci Wiltshire taburu si-i· igtinam etmiiti. Bilahare bunlan in - perlerin gerisinde ve a§ag1smda bulunan 
~11Z cepanesile dii§mana kat§l kullan • vadide silahs1z ve tec;hizats1z bulunuyor· 

I, . 
du. (Istirahat halinde demek istiyor) Bu 

c J:iulasa, 1 0 agustos muharebesile Ko
t~[~en tepesinin dii§man eline ge~mesi 
Ill tkesi bertaraf edilmi~ti. Zaptedilen 
faevzilerin tahkim ve takviyesi ic;in Ana • 
k:talar grupu kumandam, Sima! grupu 
gij llla~d.a~mdan bir kale istihkam b<ilii
ku' btr 1h amele ve in§aiye bOlligli, 5000 
]Jill ~orbast istiyerek bunlan aetirtti. 1 0-

t~u a~~st~.s gecesindtn itibar~, ~ herkes 
dl, ctufegJ btrakarak kazma ktirege sanl
istj ephede siperler, Conk tepesinde bir 
de~:d. nokta.st, ileri hatlara irtibat hen· 
~ Yaptlmaga ba§landi. 

.] 13 
23 ikj unct,:tn evvelki yaz1lar 19, 20, 21. 22, 

ncikanun tarihli saYilaninlzdadrr. 

tabur da baskma ugraml§ ve efrad1 c;il
yavrusu gibi etrafa dagilmi§tlr. Be§ da
kika sonra Tiirkler Pinnacle tepesini zap· 
tetmi§lerdir. F akat bu noktada Tiirklerin 
ilerleme hareketi Apex tepesindeki (.)a
hinsutm dar boyun noktasmdaki) Y eni 
Zelanda ktt' alarma aid makinelitiifekle· 
rin ate§ile durdurulmu~tur. Bu esnada 
Rhododendron t;Ikmhsmm §imal tarafm· 
da, Mustafa Kemal Pa§amn hiicum hat· 
tmm sag cenah1, Conkbaymnm dik ya• 
maclarmdan a§agi ~iftlik yaylasma dogru 
aktyordu. Burada Tiirklerle, lngilizler 
arasmda, yaylaya sahib olmak ic;in siin· 
gii siingiiye bir bogu§ma oldu. Bu muha-

muhtelif miicevhe
rat ~e ziynet e§yasl izmirde yakalanan 
satmak istemi§, za- htrstz Saim 
b1ta haberdar olrnu§ ve tahkikat yapm
ca, kendisinin h1rS1Z oldugunu, miicev
heratl Bandirmada Aydmc1k nahiyesin
de korn§USU Ahmedden c;ald1g1m mey -
dana t;Ikarmi§hr. Saim, suc;unu gizle -
merni§: 

- Ben fakirdim, o zengin.. Bir gece 
evine girdim, bunlan konsolda bulup 
ald1m. Kendisi, iic; ayda bir miicevhera
tm yerinde bulunup bulunrnad1~m tet
kik ederdi. Erninim ki, b1rs1zhk hadise
sini de siz haber verince anhyacakbr. 

Demi§tir. E§yamn k1yrneti bin lira -
dan fazlad1r. 

rebedeki ingiliz zayiatmm c;oklugu, yeni 
ingiliz ordusu kltaatmm kahramanca mii
dafaada bulunduguna bir deli! te§kil et
mektedir. 

Ogleden evvel saat onda c;iftlik yayla 
s1 miidafilerinin bakiyesi, Cheshire mtma 
~ekilmi§tir. Tiirkler de ingilizleri takib e
demiyecek kadar yorgun ve bulunduklan 
yerde ka!amiyacak kadar zaytf oldukla
rmdan esas suta c;ekilmi§lerdir. Her iki 
tarafm elde etmek ic;in bu kadar gayret 
sarfettikleri c;iftlik yaylasmda muhafiZ 
olarak yalmz can c;eki§en yarahlarla olii
ler ka!mt§lardl.» 

lki tarahn zayiatt 
Conkbaym muharebeleri, Kocac;imen 

mmtakasmdaki k1t'a!arumza 9200 ki§iye 
malolmu§tu. Daha solda, Anburnundaki 
19 uncu fnka da 1800 • 2000 zayiat ver
ml§ti. Kocac;imen • Conkbaym - Kabate· 
pe mmtakasmda agustosun ilk on giinii 
zarfmda verdigimiz zayiat 18,000 ki§iyi 
bulmu§tu. Dii§man zayiatma gelince, bu 
mmtakada Anzaklar 6 agustostan 9 a
gustosa kadar 8500 ki§i kaybetmi§lerdi. 
10 agustos giinii ise, 3500 zayiat vermi§
lerdi. 6 agustosta Kanhsn1In zapb. sure· 
tile yap1lan niimayi§te 3 Avustralya ta· 
burunun verdigi <;ok ag1r zayiat haric ol
mak uzere, 37,000 mevcudlu 5 dii§rnan 
fukasi, 1 0 agustos ak~amina kadar 
20,000 ki§i z~yi etmi§lerdi. Yalmz 13 
iincii taze nrka 1 0,500 mevcudundan 
6000 ki§i zayi etmi§ti. 

Atlatttg1m1z. tehlike bii.yii.ktii. 
7 agustos sabah1, Kocac;imen tepesine 

kar~l taarruz eden fngilizlerin, onii he -
men hemen ac;Iktt. Burada 20,000 !ngi
lizin kar§ISlnda, o sabah, Atatiir -
kiin 19 uncu firkadan gonderdigi bir 
tek taburla iki boliikten ha§ka kuv -
vetimiz yoktu. ( 14 iincli alaym 1 in
ci taburu ve 72 inci alaym ikinci 
taburundan iki iboliik). T akriben 1000 
ki§iden ibaret olan bu kuvvet, Conkbayr
qm i§gal ederek 9 uncu ftrkadan takviye 
ktt' alan gelinciye kadar, say1ca son de· 
rece iistiin dii§mam durdurmaga muvaf· 
~ak olmu§tur. Ertesi glinii 8 agustosta, 
lngilizler, ilk hiicumda Conk tepesm1 
zaptettilerse de mukabil taarruzlanm1z 
kar§tsmda daha ileri gidemediler. F akat 
biz de onlan, Conk tepesinde ancak 15-
20 ad1m geri atabildik, S agustos ak§aiDI 
ve 9 agustos ak§ami 8 inci f1rkanm ta· 
arruz ve mukabil taarruzlan da bir neti· 
ce vennediyse de dii§man taarruzlan da 
ileriliyemedi. 

Nihayet Atati.irkiin 10 agustos sabah1 
yaphrdigl hii.cum muvaffakiyetle netice • 
lendi, dii§man maglub edilerek geri attl
dt. Memleketi kurtarmas1 ezelden mev'ud 
ve mukadder olan Atatiirk, boy Ieee 1 0 
agustos 1915 giinii iic;iincii defa Bogaz1 
ve istanbulu kurtarmt§tl. 
Diifman kumandamnm takJiri 

Bu yaz1ya dii§man kumandan ve mii
verrihinin Conkbaym muharebesi hak • 
kmdaki fikirlerini ilave etmekten kendimi 
alam1yorum. F rans1z asker! muharriri 
binba§J Larcher'in kitabmdan aldtgim §U 
satirlan lutfen okuyunuz: 

«Be§inci ordu zaferini, en tehlikeli 
mukabil taarruzlan bizzat idare eden 
M uslafa Kemalin enerjisine borclu idi. 
T iirk kit' alan, bu muharebeler esnasm • 
da, hakiki cengaverlik meziyetleri gaster• 
mi§lerdir. «Allah Allah!» naralarile 
yapliklan nevmidane hiicumlar, gene In· 
giliz kit' alan iizerinde, biiyiik bir tesir 
husule getirmi§ti. General Hamilton bu 
hususta §unlan yazmi§lir: «Tiirkler, mii
temadiyen, hiicum iistiine hiicum ediyor -
lar ve Allahm ismini zikrederek fevkala
de iyi harbediyorlardt.» 

Conkbaymmn malum ve mec;hul kah· 
ramanlarmdan biri olan Nuri Conkerin 
ruhuna ithaf ettigim bu yaztyi, butiin 
Conkbaym §ehid ve gazilerini hiirmet ve 
minnetle anarak bitiriyorum. 

-SON-
ABJDJN DA VER 

(Sa!}taratz 1 tnct sahtfede] 

tane miinasebatm ihlal edilmemesi 1c;m 
hep birlikte azami gayret sarfediyor • 
lar. 

Sancak hakkmdaki muzakerelere ge • 
ce de devam edihni~tir. F rans1z ve Turk 
delegeleri, i:igleden sonra teati eyledikleri 
sureti tesviye metinleri iizerinde miiza -
kerelerde bulunmak iizere yeniden top • 
1 anmi§I ardlt. 

Bu ak§am Litvinof Arast ziyaretle u
zun miiddet gorii§mii§ttir. 

Umumiyetle bugunkii neticenin iimid 
verici oldugu soyleniyor. 

Cenevre mehafilinde deveran eden ~a
yialara gore ingiltere Turk tezine daha 
ziyade miitemayjldir. Dunkli ingiliz • 
F ranstz gorii§rnelerinde bu meselenin ko
nu§uldugu §ayidir. Netice ancak oniimiiz
deki hafta ba~lannda tavazzuh edebile
cektir. 

DOGAN NADI 
Bir fayia 

Cenevre 23 (A.A.) - Havas Ajan
Sl bildiriyor: 

M. Eden ve Sandler'in huzurile bu 
sabah Fransa ve Turkiye miimessilleri a· 
rasmda yaptlan mtizakereler esnasmda !s
kenderun sancagl meselesine mandalar 
prensipleri dahilinde bir hal c;aresi bulun
mak yolunda biiyuk adtmlar ablmi§I:ir. 

Bundan ba§ka, Oc;!er Komitesi i~tima1 
esnasmda da Dantzig meselesi hakkinda
ki noktai nazarlarda mahsus bir mii~a
behet mevcud oldugu tesbit edilmi§tir. in
giliz mehafiline gore, bir prensip anla~
masma vanlmi~r. Konseyin, pazartesi 
giinu ogleden sonra yaptlacak ic;timamda 
bu meseleyi tetkik edebilecegi iimid olun· 
maktad1r. 

Anadolu Ajansmm notu: 
Anadolu Ajans1 bu dakikaya kadar 

yukandaki Havas haberinin 1skenderun 
sanca~na aid k1sm1m teyid eden malu
mab almarni§hr. 

Bu da bir rivayet 
Cenevre 23 (A.A.) - D. N, B. 

muhabiri bildiriyor: 
F rans1z ve !ngiliz mehafilinde saml • 

d1gma gore, F ransa, §imdi, Suriyeye Mil
letler Cemiyetinin kontrolu alhnda mev
cuddan az farkh bir muhtariyet vermege 
haZir bulunmaktadtr ki bu, mandamn i
damesi demektir. 

~iger bir membadan ogrenildigine gO
re, Ingiltere, her§eyden evvel, Suriyenin 
F ransa tarafmdan tamamen terkedilme· 
sinin online g~mek arzusundadu. Fran
slz mehafilinde, adet oldugu vec;hile, fn
gilterenin F rans1z ittifaklan sistemine ye
ni bir yakla~mada bulundugu tebariiz 
ettirilmektedir. 

Paris gaz.etelerinde mii.talealar 
Paris 23 (A.A.) - Havas ajans1 

bildiriyor: 
« Y akmda bir itilafa vanlacagmt tab

min etmiye hie; bir mani yoktur.» 
Biitiin gazeteler arasmda lskenderun 

meselesine clair yap1lan miizakerelerden 
bahsederken yukanya dercettigimiz ciim· 
lesile nikbin davranan yalmz Populaire 
gazetesi vard1r. ( 

Diger taraftan Petit Parisien, ~u mu
talealan ileri siirmektedir: 

«Almanya ve !talyamn Tiirkiyeyi iti
lafgirizlik hususunda te§vik etmeleri ne 
kendisine kar§l dostluklanm gostermek i
c;indir ne de Tiirklerin gi.izel gozlerine 
a§tk olduklanndan dolaytdtr. Bu iki dev
letin maksadJ arazi tamamiyetine kimse
nin tecaviiz edememesi nazariyesm1 
Turklere ihlal ettirmek, manda sistemle
rini ve ekalliyet kaidelerini alttist ettir
mektir.» 

Ami du Peuple gazetesi, Turkiyenin 
Fransadan gaynmemnun ve fngiltere • 
den sukutu hayale ugrami§ olmas1 ne • 
ticesi olarak Musolini tarafmdan yap1· 
Ian musaid teklifleri kabul etmesinden 
korkmaktad1r. 

«Bugiin ltalya, Montreux mukavele • 
namesine iltihak ediyor. Tiirkiye filen 
Habe§istan !mparatorlugunu tasdik eyli
yor. iki devlet arasmda kurulan bu an • 
la§ma daha ziyade tevessii edemez mi ?>> 

Excelsior gazetesi, iskenderunda bir 
F rans1z - Turk kondominyomu tesisine 
miitedair olan Turk teklifinin Cemiyeti 
Akvamm ho§una gitmedigini kaydettik -
ten sonra diyor ki : 

dtalyamn bu gibi emsal te§kil ede -
cek hadiseler vukuuna ne derece taraftar 
oldugu kolayhkla anla§Ilabilir. Ciinkii 
bu gibi hadiseler Almanlann merkezi 
A vrupada ve ltalyanlarm §imali Afrika
daki gayelerine tamamile mutabikhr.>> 
. Echo de Paris gazetesinde Pertinax, 
Iskenderunda manda sisteminin devam e
decegi f1krasm1 muhtevi olan F rans1z 
teklifini tahlil ederken diyor ki: 

«Bu teklife bakarak M. Blum'un ls -
kenderun hakkmda da Suriyede oldugu 
gibi atiyen istiklale gitmek iizere muvak-

kat bir manda usulii ileri siirdiigli zan -
nedilmemelidir. Bu teklif, §U demektir 
ki, iskenderunda Cemiyeti Akvam tara
fmdan tayin edilmi§ ve mesala Dantzig
de oldugu gibi mahalli muhtariyeti temin 
vazifesile tavzif edilmi~ bir F ranstz ko -
miserinin bulunmas1 demektir.» 

Diger gaz.etelerin fikirleri 
Paris 23 (A.A.) - Bugiinku mat -

buat, bir ad1m geri atmadan Sancagm is
tiklali tezinde 1srar etmekte oldugumuzu 
kaydettikten sonra lngiliz - Frans1z go • 
rii~ mutabakat ve tesanlidiinii saklama • 
maktad1r. 

Ere Nouvelle, L'homme Libre, Ex
celsior gazetelerinin mutalealan §U su • 
retle hulasa olunabilir: 

«F ranstz teklifleri Ankarada iyi kar· 
§tlanmadl. Prestij ve umumi politika mii
lahazalan meselesinin F rans1z - Suriye .? 
tilafile manda dairesinde hallini imk~lSlz 
surette kan§hnyor. Gentlemen Agree -
menti Akdeniz paktile tamamhyarak 1-
talyan hedeflerinden endi~eleri izale et • 
mek, uyu§magl kolayla~tmr.» 

Humanite gazetesi diyor ki: 
«Sancagm mevcud stati.isii tehlikesiz 

feda edilemez. Kat§Ihkh yardtm pakh ve 
karh ticaret muahedesile suitefehhiimler 
dagthlabilir.» 

Petit Parisien gazetesi de §U mutale -
alarda bulunmaktad1r: 

«Mandacl ingiltere, sistemin sars1l -
mas1m ve Turk talebleri geni~ bir surette 
tatmin edilmek suretile ba§kalarma da 
yol ac;tlmastm istemezdi. Frans1z ve ln • 
giliz zihniyetleri bu hususta kuvvetle bir
birine dayamyor., En buyiik kozumuz 
lngilterenin muzaheretidir. Dr. Aras, 
kat'i talimata balg1 olmakla beraber, 
Tiirklerin inktta1 istemedikleri de mu -
hakkaktu.» 

Populair gazetesi, gorii§lerin bozukc;a 
oldugunu ve fakat umidsizlige dii§iilme • 
digini ve Eden ile olan fikir mutabaka -
tine biiyiik ehemmiyet vermek laz1m gel
digini kaydetmektedir. 

Ami du Peuple ayni fikirdedir. 
Paris Soir diyor ki: 
«M. Sandler, ne vakit Dr. Aras1 g(i -

rerek kendisine yeni bir metin vermek is
tese, «Bunda yeni bir ~ey yok, Fransa 
hep oldugu yerde sayryor» cevabm1 ah· 
yor. Halbuki M. Eden, dun gece Fran

SlZ murahhasma «Sizi bu meselede biraz 
yumu§ak buluyorum>> derken §iiphesiz ki 
aldanmarnl§tlr. 

Paris 23 (A.A.) - Anadolu Ajan
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Pertinax Echo de Peris'de Blum pro· 
jesini mubhem ve eksik buldugumuzu, 
giimriik ve hariciye i§leri mustesna San· 
cagm filen istiklalinde mar eyledigimizi 
yazarak Sancagm binnazariye Suriyede 
kalmasma raz1 olacagimiZI tahmin edi • 
yor. 

Oeuvre gazetesi i talyanm Montreux 
mukavelesine i§tirak ic;in Turkiye ile mli
zakereye ba§lad1gmdan, T. Rii§tii A -
rasm Kont Ciano ile gi:iru§eceginden bah
sederek italyanm Sancak i§inde bizi 1s • 
rara te§vik eyledigini, Almanyanm An
karada biiyiik bir faaliyet sar[ettigini ve 
hatta Sancag1 kuvvetle i§gal tavsiyesinde 
bulundugu §ayialan dondiigiinii yaz1yor 
ve «mesele gittikc;e kan§maktadm> di • 
yor. 

Oeuvre gazetesine gore icabmda Ro -
manm hakemligini kabul edecekmi~iz. 

Temps ve Figaro gazetelerinin Roma 
muhabirleri siyasi mehafile atfen §U ma
lfuna h vermektedir: 

«Tiirkiye ile ltalya arasmdaki mtina • 
sebat yeni bir safhaya girmekle beraber 
Aras - Ciano mlilakah heni.iz vakitsiz • 
dir.» 

Fransrz Vekilleri Lyon'Ja 
toplamyorlar 

Paris 23 (A.A.) - M. Blum bu ak
§am saat 16,50 de Lyol,l'a miiteveccihen 
hareket etmi~tir. M. Blum, orada yann 
verilecek biiyiik bir ziyafette, Hariciye, 
Milli Miidafaa, Dahiliye, Miistemlekat, 
Ziraat Bankalarile Devlet Bakan1 M. 
Chutemps ve aralannda M. Vienot ta 
bulunmak tizere be~ parlamento miiste§a
rmm huzurile mtihim bir nutuk soyliye • 
cektir. 

Danzig meselesi 
Cenevre 23 (A.A.) - Dantzig me

selelerini takibe memm olan ve lngiltere, 

F ransa ve isv~ delegelerinden miirek -
keb bulunan U<;ler Komitesi i<rtimamda, 
Polonya D1§ hleri Bakam M. Beck, 
Milletler Cemiyeti fevkalade komiserile 
serbest §ehir senatosu arasmda <;Ikan guc
liiklerin online g~mek iizere konsey tara
fmdan Polonyaya verilen vazife hakkm
da Polonyanm noktai nazanm izah et -
mi§tir. 

Bu toplant1 esnasmda konseye verile
cek raporun prensipleri iizerinde bir anla~ 
rna has1l olmu§ ve eksperler, ogleden son
ra raporu yazmaya ba§lamt§lardtr. Ra
por, muhtemel surette, bu pazartesi kon
seyin miizakeresine arzedilecektir. 

Milletler Cemiyetinin yeni Dantzig 
fevkalade komiserinin kim olacag1 hak -
kmda daha hic;bir karar ahnmami~hr. 

Ham maddeler konferansr 
Var§ova 23 (A.A.) - Pat Ajanst 

bildiriyor: 

Gazetelerin haber verdigine gore, Po
lonya heyeti tarafmdan teklif edilen ham 
maddeler komitesine 15 devlet i§tirak e
decektir. Milletler Cemiyetin mensub 
olm1yan di:irt devletin de bu komiteye i§
tirake davet edilecekleri soylenmektedir. 
Bu devletler Amerika, Japonya, Alman
ya ve Brezilyadtr. 

Almanya i,tirak etmiyor 
Cenevre 23 (A.A.) - Ham mad

deler meselesinin tetkiki ic;in bir komite 
te§kilile alakadar olarak, baz1 gazeteler 
Almanyamn bu meseleyi tetkik edecek 
bir konferansa i§tirak etmiyecegi miitale
asmda bulunmu§lardlr. 

T akib edilecek usul hakkmda malu -
mat! olan mahfiller, bOyle bir konferan
sm toplanmasi ic;in evvelemirde komitenin 
karar vermesi, sonra bu konferansa Mil
letler Cemiyeti azas1 olm1yan devletlerin 
davet edilip edilmiyeceginin tesbiti icab 
edecegini ve ancak o zaman davet edilen 
devletlerin hath hareketlerini tayin ede
bileceklerini soylemektedirler. 

Genel ithalat rejiminde bir 
degi§iklik 

Ankara 23 (Telefonla) - Genel it
halat rejiminin M. listesindeki A. 494 
pozisyonuna giren ince cam ~i§elerin Kl. 
listesine nakli Vekiller Heyetince kabul 
olundu. 

Lise programlar1mn ulah1 
Ankara 23 (Telefonla) - Ortamekteb 

ve liselerin tabiiye, fizik, kirnya ve 
riyaziye miifredat programlanm yap -
mak ve bunlara gore gelecek sene ki -
tablar hazrrlarnak iizere istanbul, 1zmir, 
Ankara muallimlerinden miirekkeb ko
misyon bugiin de Kiiltiir Bakanmm re
isliginde toplanmi§ ve raporunu hanr· 
larnl§tll'. 

Y eni Maarif tayinleri 
Ankara 23 (Telefonla) - Giresun 

Maarif miidiirii Rifat, Trabzon Maarif 
miidiirliigiine, Trab:ron Maarif miidiirii 
Nazif tzmir Erkek lisesi frans1zca mu • 
allimligine, Samsun Maarif miidiirii 
Cerna! S1vasa, Bitlis Maarif miidiirii 
Hamdi Samsuna, Eski§ehir lisesi tarih, 
cografya muallimi Hamdi Kars Maarif 
miidiirliigiine, Nigde Maarif miidiirii 
Turgud Yozgada, Yozgad Maarif mii .. 
diirii Ziya da <;ankm ortarnektebi ta~ 
rib, cografya muallimligine tayin edil· 
diler. 

Y eni Dahiliye tayinleri 
Ankara 23 (T elefonla) - Dahiliye 

Vekaleti kaymakamlar arasmda yap1la• 
cak nakil ve becayi~ler ic;in hazuladtgi 
kararnameyi Yiiksek T asdika arzedilmek 
iizere Ba~vekalete venni§tir. 

Bu kararname ile eski Ihca kaymaka • 
rru F aik Pmarba§l kaymakamhgma, U .. 
zunkoprii kaymakamt da ba~ka bir yere 
nakledilmektedir. 

Tiirk - ltalyan klering 
anla§masJ 

Ankara 23 (Telefonla) - Turk • 
ftalyan ticaret ve seyrisefain muahede -
sile ticaret ve klerin~ anla§malanna clair 
tebligat bugiin giimriiklere bildirildi. 

Tuna nehri iizerinde buz 
par~alar1 

Prag 23 (A.A.) - Tuna nehri iizerin
de yiizmekte olan buz kiitleleri seyri
sefere rnani olrnaktad1r. Gerni faaliyeti 
mart ba~lang1cma kadar tatil edilrni§tir. 

BERLiTZ'de yeni a~1lan lisan kurslan 
Turk~e, Fransllca, lngillzce, italyanca, Almanca, Rus~a v. s, 
KAYID MUAMELESi BA~LAMI~TIR. TecrUbe dersi paraslldlr. 

Istanbul Ankara 
373 lstiklal caddesi K 
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PARALAR 
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20 Fran&2 Fr 
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20 Belclka Fr 
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66, 
so. 
23. 
28. 
22. 
23. 
u. 
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~ Sa~ 
· Londra 618, 619. I 
Nev Yok o.7~33 , •.1920 
Paris 17.012;, 16.98~ 
Mll§.no lo,07Jo 15.0481. 
Brtiksel 4,11 4. 7030 
Atina 88.6130 88 os 
Cenevre 8.465 3.41:19 2 
SOfva 64,725 64.62 
Amsterdam 1,4488 L4462 

Prarz ~2 7So ~.6.H5 
Vivana 4:2u0 4.2842 
Mad.rl,.d 7,600 7.592, 

· Berlin l!J7S3 1.!n 
varsova 4,1958 4.1890 
Budaoeste 4,45 4,4425 
Biikres 108.415 108.2390 
Belln'ad 84.4660 BUl 
Yokohama 2.7680 2,1634 
Moskova 24.98 25 I 

3 .• 1"'2 ~~obm~----~~~~d~.1~38~~~~~~~~ 
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Anadolu l;lm. 
% 60 va.dell 21 50 21•e.o 

Asian c1.mento 18 70 18.70 
tSTlKRAZLAR 

Mlll4 
Tii.rk borcu I pe~ 2J.20 
: :riirk borcu l vadeJl 22.20 

• • 111 vadel 20.75 
TAHViLAT 

Kapa.nlt 
:12.115 
22.17o 
.!0.15 
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Anadolu I vadell <~5.60 SO 40 
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Zahire Borsas1nda 
diinkii muameleler 

1 - i thalat : Bugday 664 1/ 2, l(avdar 15, 
arpa 85 1/ 2, kepek 39, yapak 15, tiftik 11, 
pamuk 3 1/ 2, IlllSU' 19, afyon 3/ 4, beyaz pey
nir 4 1/4, bulgur 4 1/4, nohud 19 1/4, su
sam 37 1/2, ~yemi 15, un 30 1/4, ketento
humu 6 1/ 2, pamukyag1 23 1/2. 

ihraca t: Yapak 97 1/2, kel,li loll 18 ton. 
2 - Satl§lar : 
Bugday yumu§ak kilosu 6 kuru~ 25 pa

radan 6 kurU§ 38 paraya kadar, buf;day sert 
kilo.su 7 kuru.;; 20 paradan, arpa Anadol ki
lo.su 5 kuru.;; 10 paradan, m!Slr sar1 kllo.su 

Erkekler dahi. • • 
G iizel ve saglam d i~lere malik olm a!JdJrlar. 
<;:unki ; midele rimn selameti , di~ lerinin miikem• 
mel iyetin e tabidir. Miikemmel ve saglam di~
lere malik o lmak i<r in mutlaka Dentol di~ suyu 
ve macunu kullammz. Pasteur 'ii n tedkik1 lenni· 
yesi daircsinde ist ihzar edilen Dento l di~ suyu 
ve macunu gayet an tiseptik ve nefis kokulu 
olmakla tiitiin i<renlere ~ayam tavsiyedir. eur 

OENTOL di ~ suyu ve macunu, di~ etlerini 
kuvvetlendirir. Nefesi tasfiye ve disleri hiis· 
nii muhafaza ettigi gibi di~l e re parlak bir 
beyazltk verir. Dento l biitiin purfiimori· 
lerle eczanelerde satJbr. 

onto 
r1er yerde DANTOL isteyiniz. 
Eczanelerde parfomorilerde satahr. 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
Kapah eksiltmiye konulan if: Menemen - Muradiye yolunun 

7 + 544 - 11 + 960 kilometrolar1 arasmda \lose yaptst. 
Ketif bedeli: 23949 lira 36 kuruflur. 
Bu i\'e aid \'artnameler ve evrak a\'ag1da gosterilmi,tir: 
'A - Eksiltme farlnamesi, 
F. - Mukavele projesi, 
E - Baymduhk ifleri genel \'artnamesi, 
D - F enni farlname, 
C - Proje, grafik. 
lstekliler bu farlname ve evrak1 lzmir - Ankara • Istanbul Bayln· 

duhk Direktorliiklerinde goriip inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yapilacagi yer, tarih, giin ve saati: 8 fUhat 937 pazar· 

tesi saat 11 de izmir Daimi Enciimeninde. 
Muvakkat teminab: 1774 lirad1r. 
Eksiltmiye girebilmek i~in gereken belgeler: 
Baymdtrhk Bakanhgmdan 937 takvim y1h i~in ahnmif beige ile 

Ticaret Odast belgesi. 
Teklifnameler ii~iincii maddede yazth saatten bir saat evveline 

kadar lzmir tli Daimi Enciimeni Ba,kanhgma makbuz mukabilinde 
verilecektir. «145» (343) 

OPERATOR 

Cemil ~erif Baydor 
Sinir Cerrahbisi miitehassast 

Adrea: Cagaloglu Ankara caddesi 
Zorlu apart1mam No. 21 

Telefon No: 23289 

KADIN ... 
TERZiSi MAKSUD 

Biiyiik Ftrsat 
Blok ve Kriple 

Maden Komuru 

Mevsim soon miinasebetile elbi
selerini sold ediyor. Beyoglu Istik
lil caddesi Ydd1z sioemas1 kar~Jl· 
s1nda Rabatel apart1ma01 No.4812 

Telefon : 49314 

Miiesseselere, Kalorifelere yiiksek 
kalorili ve az tozlu Bloku s:ok 
Kriple komiirii §ehir is:inde her 
tarafa teslim olunur. Beber tonu 
( 14 ) on dort liraya. Bn sabl} 15 
giin devam edecektir. 

Ankara caddesi lkdam Yurdu. 
Ca~talo~tlu Ac1musluk sokak No.3 . 

.__ M.ehmed Ag-beye miiracaat ... 

Bankas1 ilanlan 

5 kuru§ 11 1/2 paradan, susam kllosu 17 
kuru§ 20 paradan, yapak Aydmll izmlr ki
losu 70 ~tan, sansar derlsi r;:lfti 3500 
kuru§tan, porsuk derlsl r;:lftl 625 kuru§tan, 
l,lakal derisi l,lifti 200 kllr'U§tan, ked! derlsi 
l,lifti 200 k:uru~tan. tav§an derlsl adedl 22 I 
kuru§ zo paradan 24 kurU§a kadar. Emlak . ve Eytam 

3 - Telgraflar : 1-----------------•••••••••••al 

Denizyollari 
I~LETMESI 

Acentalan: Karakoy Kopriiba~1 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihiirdarzade 

• Han. T el . 22740 

iMROZ POST ASI 
24 ikincikanun 937 tarihin

den itibaren lmroz postalarma 
ba,Ianacakhr. istanbul' dan 
P AZAR giinlerj saat 9 da kal
kacak olan bu postalar ayni 
giin ak,am• TEKiRDAGINA 
varacak ve T ekirdagmdan son
ra GELiBOLU, LAPSEKi ve 
~ANAKKALEYE ugr1yarak 
iMROZA kadar gidecek ve 
fmrozdan donii~te gene ayni 
iskelelere ve ayrtca $ARKo -
YE ugnyarak sah giinii sabah1 
Tekirdagma var1p kalkacak ve 
ayni giin ak,amt fstanbula do
necektir. ( 404) 

KARADENiZ POSTASI 
Bugiinkii Karadeniz postast 

yapdmtyacakttr. ( 459) 
................. ! ... 

. Dr. Hafiz Cemal 
Lokmart H ekim 

Dahiliye miltehassiSI 
Pazardan ba$ka giinlerde ogleden 

sonra saat (2lh tan 6 va) kadar lstan· 
bulda Divanyolunda (104) nu.maral 
husust kabinesinde hastalar1m kabul e 
der. Sah, cumartesi giinleri sabab 
c9 :If.! • 12• saatteri hakiki fikaraya mah· 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. KI§hk 21044. 

Madeni kutularda kase 
' 

ALGO p A N 
Gripe, nezleye, soguk algmhgma, ba~ ve dif agr1lanna emsalsiz 

bir ilacdar. Tesirab hariciyeden bozulm1yan A L G 0 PAN 
her eczanede 1 - 6 - 12 tanelik ambalajda bulunur. 
lsmine ve sakallt markasrna lii.tfen ve daima dikkat. 

iki Memur Arantyor 
Mali bir miiessese Ankarada ve icabmda diger fehir ve kasabalarda 

~ah~tirmak iizere iki memur alacakttr. lstenilen 11erait berve-rbi 
atidir: 

1 - Tiirk olmak, 
2 - Y afi 20 den a~aga, 30 dan yukar1 olmamak, 
3 - Tahsil derecesi asgari lise veya lise muadiH. olmak 
4 - Ecnebi lisanlardan birine vaktf bulunmak, 
5 - Riyaziye ve muhasebesi kuvvetli olmak, 
6 - Askerlikle ili~igi olmamak, 
V erilecek maaf, Ankara mesken zamm1 haric olmak iizere 70 - 100 

liradtr. 
Ankarada yap1lacak olan miisabaka imtihanma girmek istiyenler, 

ikincikanun ay1 nihayetine kadar: 
ANKARA, Posta kutusu numara 505 

adresine, haklarmda miimkiin olan bilciimle izahat ve referanslarl 
vermek ve sarih adreslerini bildirmek suretile miiracaat etmeli • 
dirler. ( 408) 

1- inhisarlar Umum Miidiirliii!iinden 

1 - $artnamesine ekli listede ol~ii ve miktar1 yaz1la «240» kilo 
iyi cins su ahr ~elik pazarhkla satm ahnacaktir. 
2- Pazarhk, 3/11/937 tarihine rashyan ~ar~amba giinii saat 14 te 

Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yapilacaktlr. 

3 - $artnameler parastz olarak }lergiin sozii ge~en ,uheden ah .. 
nabilir. 
4- lsteklilerhil pazarhk i~in tayin edUen giin ve saatte % 7,5 gii· 

venme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olu .. 
nur. (390) -10000 kilo kahn vakum yag1 

5000 » » » » 
5000 » » makine » 

(Otomobil) 
(Dizel i~in) 

I. - Yukar1da cins ve miktar1 yaz1h ii~ kalem malzeme fartna~ 
mesi mucibince pazarhkla satm ahnacakbr. 

Londra mlSU' Laplata §ubat tahmlli kor- s A T I L I K A R s A .... 
terl 22 ~. 7 1/2 pe, Ki. 3 Kr. 21 Sa., Londra 

Dr. iHSAN SAMi 

BAKTER1YOLOjl 

II. - Pazarhk, 5/11/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 
Kabata,ta Leva-zam ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yapdacakbr. 

III. - $artnameler parastz olarak hergiin sozii ge!ten fUbeden 
almabilir. lketentohunm Laplata ikinclkanun tahmllt ESAS NO. Sl MEVKU VE NEV'l DEPOZITO 

tonu ster.- §i. Ki. 7 Kr. 29 Sa., Anvers ar- 518 Bogazi~inde Rumelihisar1 mahallesinde Paf- 140 L. 
pa Leblstan iklnclkimun, I$Ubat tahmill 

mak~1 sokagmda 1 numarah 2294 metre mu-100 kllosu 121 B. Frank Ki. 5 Kr. 1:1 Sa., 
Liverpul bugday mart tahmlll 100 llbresi rabbat arsa. (Eski Mediha Sultan Saray1 
8 111. 4 3/ 8 pe. Kl 5 Kr. 69 Sa., E;!ikago bug- biti,igindedir.) 
day Hartvlnter maY15 tahmill bu~U 127 3/4 661 Be,iklafta Abbasaga mahallesinde eski Ha - 142 » 
sent Ki. 5 Kr. 93 Sa., Vinlpek bugctay Ma- sanpafa deresi yeni Bostan sokagmda eski 4, 4 
nltoOO. maY15 tahrnili bu§eli 121 1/8 sent 
Ki. 5 Kr. 62 Sa., Hamburg 1~ fmdik Giresun miikerrer 6, 8, 8 miikerrer yeni 73/3 numarah 
derha.l tahmil 100 kllosu 159 R. Mark Ki 355 metre murabba1 arsa. 
80 Kr. 56 Sa., Hamburg ill fmd1k Levan 
derhal tahmll 100 kllosu 159 R. Mark Ki. 
80 Kr. 56 Sa. 
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tlksiiriik, Nezle, Bogaz ve Gogiis 
hastahklarile sesi kistlanlara fi

fai tesirleri ~oktur. 30 kurut. 
Hasan deposu: Istanbul, Ankara, 

Beyoglu, Be,ikta~, Eski,ehir. 

Sat1hk Hane 
Karagiimriik tramvay durak ma

halline iki dakika mesafede Der
Vi~Jali mahallesi Nureddintekke 
~a~desinde 43 numarah iis: k1s1m 
1k1 kuyu ve geni§ bah~eyi havi 
bane acele sahhkhr. Gormek is 
teyenlerin i~indekilere miiraeaatleri 1 

Tafsilab yukanda yazth arsalar pefin para ile sablmak iizere a~tk 
artt1rmaya konulmuflur. lhale 5 fUbat 1937 tarihine musadif cuma 
giinii aaat 10 da yap1lacakhr. 

lsteklilerin ~ubemize gelmeleri. (425) 

Kapalt zarf eksiltmesile 
~ad1r yapttrtlacakttr 

(80) 

Hayvan 
ve 

Saghg1 Kii~iik 

Nalband 
Memurlar1 

Direktorliigiinden: 
1 - Mektebimiz elile Ankara Etlik Merkez Laboratuarmda Vi

layetler deposuna teslim kapah zarf usulile iki boy fen memuru ~a
dari satan ahnacakhr. 

2 - ~adarlara tahmin edilen bedel «8400» ilk teminah «630» li
radlr. 

3 - $artname ve ~adar tipleri istanbulda Selimiyede Mektebde 
her giin ~ah,ma zamanlartnda goriilebilir. 

4 - Eksiltme 4/2/937 tarihine rashyan per~embe giinii saat 15 
te lstanbuluda Cagaloglunda Cumhuriyet Matbaas1 kar,tsmda Yiik
sek Mektebler Muhasebeciligindeki Sabnalma Komisyonunda ya
palacaktir. 

5 - lstekliler teklif mektublar1 ve teminatlarile birlikte belli 
giin ve saatte 2490 sayth kanunda yazila oldugu iizere aranmasi la
Zlm gelen vesikalarla birlikte eksiltme saatinden bir saat onceye 
kadar numara mukabilinde Komisyon Reisligine vermeleri Ia -
zamd1r. (304) 

P. T. T. 
P. T. T. 

idaresine 

Umum 
Memur Ahnacak 

Miidiirliigiinden: 
fdare ihtiyaci i~in 16 ve 10 lira maa,h memuriyetlere «orta okul ve 

!ise mezunlarile dairelerinin muvafakatlerini almif olmak ~artile 
Devlet memurlarmdan» imtihanla memur almacakhr. Miisabaka im
tihamna duhul 'artlan Ankarada Umumi Miidiidiik Muamelat Mii -
diiriyeti Birinci $ubesinden Ta,rada Vilayet P. T. T. Miidiirliikle • 
rinden hergiin miiracaatle ogrenilebilir. imtihan 5 ,ubat 937 cuma 
giinii saat on dortte Ankarada Umumi Miidiirliikte ve Tasrada bilu
mum Vilayet P. T. T. Miidiirliiklerinde icra edilecektir. «73» (238) 

LABORATUARI 
Umum kan tabliHib, frengi 

noktai nazarmdan {Vasserman ve 
Kahn teamiilleri) kan kiireyvab 
saytlmasl. Tifo ve tSltma hastahk
tan te§hisi, idrar, balgam, cerabat, 
kazurat ve su tahlilab, ultra mik· 
roskopi, hususi qdar istihzar1. 

I Kanda iire, ~eker, Kloriir, Kolles
terin miktarlannm tayini. Divanyolu 
--• No. 311 Tel: 20981 • 

Cildinizin sol ta -
raft kulland1g1 • 

mz kremin 
tahribab 

Cildinizin sag ta
raft VO G 

kremin yapb~ 

giizellik 

IV. - lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. {454) 

De viet Demiryollan i,retme Umum MiidiirliigUnden :I 
Afyon istasyonu tevsiattn1n eksiltmesi 

Afyonkarahisar istasyonunda yap1lacak makine deposu ve miir 

temilah, kanalizasyon tevsiati, rampa ve yolcu peronu in~aah kapa• 
h zarf usulile eksiltmeye ~Ikanlmiftlr. 
1 - Bu i~lerin ke,if bedeli 270916.23 liradar. 

2 - lstekliler bu i~e aid fartnameleri, projeleri ve sair evrak1 De• 

let Demiryollarmm Ankara, Haydarpa~a, lzmir ve Afyon ve'/JI 
nelerinden 13.55 lira mukabilinde alabilirler 

3 - Eksiltme 15/2/937 tarihinde pazartesi giinii saat 15 te Anka· 
rada Devlet Demiryollari ll}letme Umum Miidiirliigii Y ol Oa• 

iresinde to!?lanacak Merkez Birinci Komisyonunca yapalacak· 
br 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin afagada yaz1h teminat 

ve vesaiki ayni giinde saat 14 e kadar Komisyon Reisligine 
teslim etmi, olmalar1 lazimdir. 

A - 2490 say1h kanun ahkamma uygun olmak iizere 14581 
Bayan diyor ki: Avntpa, Amerikada lirahk muvakkat teminat. 

biitiin bayanlar benim gibi cildlerinin B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
sol tarafma daima kullandtklart kremi C - Naf1a Vekaletinden musaddak ehliyet vesikasi. 
kullanddar. Ve sag tarafma 138 milyon K " D - anunun 4 iincii maddesi mucibince eksiltmeye girmege 
kadmm kulland1g1 VOG kremini kul-
l:mmu~lar. Giiriiliiyor ki sag tarafima bir mani bulunmad1gma dair imzalar1 tahtmda tahriri 
kulland1gtm VOG kremin 45 giinde yap- heyanat. 
tlgt gendik ve giizellik, sol taraf1ma 5 Teklif mektublara ihale giinii saat 14 e kadar makbuz mukabi • 
dnima kullandlglm diger bir kremin Iinde Komisyon Reislig-ine verilecektir. Posta ile gonderilece~ 
tahribatt tecriibelerimle sabittir ki 
VOG kremi kullanan 65 ya§larmdaki teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii olmasa ve nihayet bu sa• 
bayanlan 30 ya§mda gosterir, cildin ate kadar Komisyona gelmi~ bulunmast laztmd~r. 
burm~ukluklart tamamen zail olmu§ ve Bu i, hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin D. D. YollarJ 
giizelle~mi§ bulacakstmz. 1) 

Yol Dairesine miiracaat etmeleri. . «135» 4( 41 
VOG kremini ve pudrasm1 her ma -

gazadan araymtz ve tecriibeyi mutlak [ 

b•u•g•ii•nd•e•n•i•ti•ba•r•en_y.ap.In•t•z·---•.. istanbul Beledivesi llanlarl rt"' r 
Mevsim hasebile 

Nadide 

Meyva Agaclar1 
T optan ve perakende 

~engelkoyii, Baktrcihaftnda 
CiCEK BAHCESt 

Konservatuar i~in liizumu olan 1000 tane ornegi gibi armoni ~i· 
tab1 a~tk eksiltmiye konulmu~tur. Bu kitablarm hepsine 390 lira bt' 
del tahmin olunmu,tur. Kitabm niimunesile ,artnamesi Levazmt rJii' 
diirliigiinde goriilebilir. istekliler 2490 numarah kanunda yaitb "'t' 

sika ve 29 lira 25 kuru,Iuk ilk teminat makbuz veya mektubile ber~J' 
her 25/1/937 pazartesi giinii saat 14 te Daimi Enciimende buluni11~J' 
bdular. d.» (9~7 
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24 ikincik3.nun 19:11 CUMHURiYET 

Bir doktorun cazib ke§fi; 
Solmu§ ve burU§IDU§ bir cildi-n 

GEN~LiGiNi iADE EDiYOR. 

~ V'iyanada bir tJb mecmuast, diinyayt 
n~Yrette btrakacak fennin son zaferini 
ban. ediyor. Buru~ukluklarm yalntz se
b ebt zuhuru degil, izale .. aresini de 
tthnu§lardtr. Anneler, hatta biiyiikan· 

neter, artJk genclik zamanlanndaki ta· 
ze ve a~>tk tenlerine kavu§abilirler. 50 
~e .60 ya~Iarmda olan kadmlar, genclik· 
erllldeki yumu§ak ve buru§uksuz bir 

kalon mtiessesesi taraftndan biiylik fe· 
dakarhklar!a temin edilmi§tir. 

•Biocela tabir edilen canh hiiceyre • 
ler hulasast, yalmz pembe rengindeki 
Tokalon kreminde bulunur. Hastane • 
lerde 60 • 70 ya§larmdaki kadmlar ii • 
zerinde yapilan tecriibe1erde alb haf· 
ta zarfmda buru§ukluklannm tama • 
men zail oldugu goriUmii§tilr. Her ak· 

Haydarpa~a Limani 
~iRKETi 

~irket hissedarlar umumi heyetinin, 
a§a~da yazrh ruznamede gosterilen 
i§in miizakeresi i'<in, 15 §Ubat 1937 pa
zartesi giinii saat 18 de Ankarada 
Tiirkiye Ziraat Bankast binasmda tahsis 
olunan salonda fevkalade olarak top
lanbya "agnilmast kararla§tlrilmt§hr. 

Bu toplanhda bulunarak rey haklart· 
nt kullanmak istiyen hissedarlarm, ti
caret kanununun 311 inci maddesine 
uyarak, ellerindeki hisse senedlerini 
toplantt giiniinden en az bi"' hafta evvel 

ANKARAda: Tiirkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankast idare merkezine. 

iSTANBULda: Tiirkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankast istanbul §Ubesine 
veya 

Doy~e Bank und Diskonto - Gezel§aft 
istanbul §Ubesine, 

ZURiCH te: «Kredi Siiis» Bankastna, 

Makpuz mukabilinde, - heyeti umu
miye i~>timat bitinceye kadar depozito 
olarak mahfuz kalmak iizere - yahra
rak o miiesseselerden alacaklan duhu-
liye varakasmt hamilen tayin olunan 

~ild feminine muvaffak olabilirler. Bu· 
l'll§ukluklar, ibtiyarladt~mtz vakit 

Zllhura gelir, cild; ban canh ve besle· 

Yici nnsnrlan kaybeder. Bu unsurlar, 
§itndi kemali itina ile intihab edil • 
tni§ gene hayvanlardan istihsal edil • 
lltektedir. Bun1arla ci1d beslendigi tak· 

dirde tazele§ir ve gencle§ir. l§te; Vi • 

Yana Universitesinde profesor doktor 
Stejskal idaresinde yapdan ke§fin §B· 

Yant hayret semereleri bu profesoriin 
ke§finin miinhastran istimal hakk1 To· 

giin ve saatte toplantrya gelmeleri rica 
§am yatmazdan evvel yegane cild un • olunur. 

suru olan pembe rengindeki Tokalon ~irket dahili nizamnamesinin 25 inci 
kremini kullanmtz. Siz uyurken, o, cil· maddesi mudbince, umumi heyete asa
di besler ve gencle§tirir. Serian Ieten veya vekaleten i§tirak i~>in en az 
buru§ukluklar izale olur ve bir- 30 hisseye sahib olmak lazrmdtr. Her 
ka!; hafta zarfmda daha gene 30 hisse senedi bir tek reye hak verir. 
goriinmii§ olursunuz. Giindiiz i . ~u kadar ki, ticaret kanununun 365 inci 

maddflsi hiikmiince, bir §ahsm 10 dan 
~in (yagstz) beyaz rengindeki To • 

kalon kremini kullanmtz. Siyah benle· 
r1 eritir, a~tk mesameleri kapatu ve en 
sert bir cildi yumu~attr, beyazlahr, ve 
gencle§tirir. 

K1zday Cemiyeti 
Genel Merkezinden: 

1 - Aym 22 ainde kapah zarf uaulile aattlacagt evvelce Han 

edilen Cemiyetimize aid 600 kaleme yakm ttbbi ecza, aym yir· 

mi betine teaadiif eden pazarteai giinii aaat 15 te a~tk arthrmtya 

konulacakttr. 

2 - Eczalarm listsini ve sahf tartnamesini gormek istiyen

ler tatil giinlerinden maada hergiin sabah dokuzdan aktam on 

yediye kadar Depo Direktorliigiine miiracaat etmelidirler. 

Ziraat V ekiletinden: 
Yiikaek ve Orta Ziraat ve Ziraat Makinist Mektebi mezunlarmdan 

olup ta Vekaletimiz tetkilatJ haricinde !rahtmakta bulunan ve yeni 
a~1lacak ziraat itlerinde vazife almak istiyen meslek miintesiblerinin 
ii~er k1t'a fotograflarile mezun bulunduklart mektebi, mezuniyet ta· 
rihlerini, timdiye kadar iizerinde !rahtttklart resmi ve hususi vazife 
ve itleri ve bu vazife ve itlerden ayrtlma sebeblerini ve ite batlama 
Ve ayrtlma tarihlerini gosteren bir beyannameyi bir istidaya baghya· 
rak tez elden Vekaletimize gondermeleri ve muvazzah adreslerini 
hildirmeleri ilan olunur. «31» (156) 

AMPUL 
PARASINDAN TASARRUF 
ETMEK MANASIZDIR 

I~JGI UCUZA 
MAL ETMELiDiR 

OAHA AZ CERY AN SARFilE 

OAHA PARLAK I~IK VERIR 

11 Tiirkiye Umumi Miimessilligi: 

I! L i 0 S Milessesata, Galata, 
-~desinde yeni binas1nda, 

Voyvoda 
istanbul 

A.kay i,Ietmesi Mudiirliigiinden: 
b ~alicde Unkapant kopriisii yamnda demirli ve idaremizin mah 

'tt~nan Haydarpa~a vapuru a~tk arthrma ile sabhga ~tkardmttbr. 
lS rtttrma 5 ~mbat 937 cumua giinii Akay $efler Enciimeninde saat 

t .. te hathyarak 16 da ihalesi yaptlacagmdan taliblerin tartnameyi 
orrttek .. 

l'a} • uzere ltletme ~efligine ve % 7,5 giivenme ve artttrma pa-
lltiie o .. E .. I I • (460) gun ncumene ge me en. . 

fazla reyi olamaz. 

RUZNAME 
«28/12/1936 tarihinde i~>tima eden 

«fevkalade heyeti umumiyenin intiliab 
«ettigi tam salahiyetli murabhaslarla 
«Maliye Vekaleti arasmda, 10/12/1928 
«tarihli mukavelenamenin 2 nci mad
«desinin tadiline dair, takarriir eden 
«§eklin heyeti umumiyeye arzt.» 

MECLtSt IDARE 

lURAN BAR'1n 
BUyiik muvaffakiyeti 

Pek yakmda Ber line donecek 
olan Tiirk filim artsiti 

Zebra Ahmed 
Onun san'abnt takdir edenlerin 

miitemadi 1srarlan iizerine 
Toran barmdad1r. 

Dogum ve kad1n hastalrklar• 
mlltehaSSISI 

Ca~alo~lu, Nuruosmaniye eaddesJ 
No. 22, Mavi yap1 

T elefon : 22683 

Anadolu Demiryolu 
~iRKETi 

!}irket bissedarlar umumi heyetinin, 
a§a~da yazth ruznamede gosterilen 
i§in miizakeresi i~>in, 15 §Ubat 1937 pa
zartesi giinii saat 17,30 da Ankarada 
Tiirkiye Ziraat Bankast binasmda tabsis 
olunan salonda fevkalade olarak top
lanbya l>&gtrJlmast kararla§hrtlmt§hr. 

Bu toplanhda bulunarak rey baklari· 
m kullanmak istiyen hissedarlarm, ti
caret kanununun 371 inci maddesine 
uyarak, ellerindeki bisse senedlerini 
toplantt giiniinden en az bir hafta evvel 

ANKARAda: Tiirkiye Cumhuriyet 

)ferkez Bankast idare merkezine. 
iSTANBULda: Tiirkiye Cumburiyet 

Merkez Bankast istanbul §Ubesine 
veya 

Doyl>e Bank und Diskonto - Gezel§aft 
istanbul §Ubesine, 

ZURiCH te: ·Kredi Siiis» Bankasma, 
Makpuz mukabilinde, - heyeti umu

miye i'<timat bitinceye kadar depozito 
olarak mahfuz kalmak iizere - yattra
rak o miiesseselerden alacaklan dUhn
liye varakasmt hamilen tayin olunan 
giin ve saatte toplanhya gelmeleri rica 
olunur. 

~irket dahili nizamnamesinin 25 inci 
maddesi mucibince, umumi beyete asa· 
leten veya vekaleten i§tirak i .. in en az 
30 hisseye sahib olmak laztmdtr. Her 
30 hisse senedi bir tek reye hak verir. 
:,u kadar ki, ticaret kanununun 365 inci 
maddesi hiikmiince, bir §ahsm 10 dan 
fnzla reyi olamaz. 

RUZNAME 
•28/12/1936 tariliinde i"tima eden 

ufevkalade heycti umumiyenin intibab 
«ettigi tam salahiyetli murabhaslarla 
«Maliye Vekaleti arasmda, 10/1~/1928 
«tarihli mukavelenamenin 2 nci mad
udesinin tadiline dair, takarriir eden 
«§eklin heyeti umumiyeye arzt.•• 

MECLiSt IDARE 

Sahtb ve Ba~muharrtrt: Yunus Nadi 
umumt ne;nyat1 f.dare eden Ya2l lllert 

Mfldflril: Hikmet Miinil 

Cumli.UTf11~ matbaass 

' HER AK~AM 

Beyoglunda l 0 N 0 R A Birahanesinde 

H A M i Y E T 'in i§tirakne Bay an 

Kazbek M 

E 

Murat Bayanlardan 
mUtetekkil 

c 
B 

u 
R 
E 

ve 
Reviisii 

Yeni 

Program 

Tel. 40227 

Zeybekve 
Milli OYUNLAR 

istanbul Oniversitesi Artt1rma, Eksiltme 
ve Pazarhk Komisyonundan: 

Ceket, pantalon ve kasket bir taklmin muhammen fiatt 13.70 
En az En ~ok 

198 205 
Pallo: En az En ~ok Bir paltonun muhammen fiah 10.50 

25 25 
Bir tak1m ceket ve etek bir taktmin muhammen fiab 10.20 

En az En ~ok 
60 62 

1-Oniversitede bulunan kadm ve erkek miistahdemler i!rin yerli 
kumattan yapbrtlacak yukar1da miktar ve muhammen fiatlart yazth 
elbiseler 28/1/937 pertembe giinii saat 15 te Rektorliikte toplanan 
Komisyonda ihale edilmek iizere a~1k eksiltmiye konulmutlur. 

2 - ~artname ve kumat ve har~ numuneleri herg·iin Rektorliikte 
goriilur. 

3 - T aliblerin ihale guniine kadar 278 lira muvakkat teminatla • 
rtm Oniversite Muhaaebe veznesine yabrmtt olmalart ve ihale gii • 
nii Ticaret Odast vesikasile bu gibi itleri hiisnii suretle ifa ettigine 
dair resmi devairin birinden son iki sene zarfmda almtt oldugu bir 
vesika vermesi laztmdtr. (112) 

TUrk memuru aran1yor 
~ehrimizde mali bir miiesese i~in terciime ve yazt itlerinde 

kullamlmak iizer bir Turk memura ihtiyac vardtr. ~erait fUnlardtr• 
Askerligini bitirmit olacak ve 27 yaftni ge~mit olmtyacak, lise 

veya Yiiksek Ticaret mektebi mezunu olacak veya buna muadil 
tahsili bulundugunu imtihanla isbat edecek, almanca ve tiirk~e
ye her iki lisana da miitekabilen terciime yapabilecek derecede 

vaktf olacakhr. 
Bu evsaft haiz bulunanlardan franstzcayl da bilenler tercih 

olunut~ Yukartda yaZllt prtlat't haiz bttlunmtyanlarm miiraeaat 
etmemesi ve miiracaatlerin Istanbul Posta kutusu 176 (B. ~.) ru
muzuna tahriren yaptlmast ve bir fotograf raptedilmesi. 

9 
!!!!31! . :ss --

ftte bu en ufak far 

Krem Pertevin faikiyetini si
ze anlatabilir, <;iinkii: Krem 
Pertev, her hangi bir tesadiifiin 
veya mahiyeti me<;htil bir k~
fin neticesi degildir. Krem 
Pertev ~ok ~all§Ilnu§ ve r;;ok 
tecriibelerden sonra kibar me-
hafile takdim edilmi§ yegane 
Krem olup ha§llca fevaidi: 
Cilddeki mesamatl yumu§ata • 
rak kapatlr. Bu suretle bu me. 
samab harici tesirattan muha -
faza ederek cildin piiriizlerini 
defeder. Cildi besler ve bu su
retle genclik ve teraveti te • 
min eder. 

Cildde §effaf ve gayrikabili 
nufuz bir tabaka yapar ki, ya
zm Sicag-In, la§m sogugun tah -
ribatma maru olur. 

T eknisyen aran1yor 
Edremidde lhca - Palamutluk De
miryolunda ~ah~mak iiz.ere bir 
teknisvene ihtivac vardu. lstekli· 
lerin $irketin Galatada $arab is• 
kelesi sokak Muradiye hao1ndaki 
merkezine acele miiracaatleri 

• Operator • Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yollar• 

hastahklan miitehassJSI Koprii
ba$1 Eminonii,han Tel 21915 

F evkalade F 1rsat 
ARSA MOZAYEDESi 

Ni§antll§mda Rumeli caddesinde 2 ila 
16 sayili elyevm Tenis mahallinin Be· 
yoglu Sulh hakimligince §Uyuun izalesi 
zrmmnda a .. tk arthrmaya konulmu§ ol· 
dugundan 25/1/937 taribine musadif 
pazartesi giinii saat 14 • 16 ya kadar 
Beyoglu Sulh Mahkemesi Ba§katibligi 
marifetile sablacaktrr. i§bU ftrsattan is .. 
tifade etmek veya fazla mah'imat almak 
istiyenlerin Beyoglunda Tokathyan ar
kasmda Top!fular sokagmda Sulh Mah• 
kemeleri, Ba§katibligine miiracaat ey'" 
lemeleri ilan olunur. 

I • 
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Herkes di$1erine meftun 

~linkU Hergiln 

di§ macunile iki defa di§le
rini ftr~ahyor ve onlara e

bedi hayat, giizellik veriyor. 

Daima Radyolin 

Ziraat V ekaletinden: 
Sivil ve Askeri San' at mektebinin makine ve demircilik klstmlarm

dan mezxm ve yahud ta ~iftliklerde ve ziraat miiesseselerinde traktor 
ve ziraat makinelerini kullanmag1 hakkile ogrenmit olup ta yeni a~I· 
lacak ziraat i~lerinde istihdam olunmaga talib bulunanlardan San'at 
mektebi me:~:unlanntl\. tehadetname suretlerini, digerlerinin ehliyet 
vesikalarm1 ve her iki ktstm talibin de timdiye kadar bulunduklarl 
itlerden almtt olduklan hiisnii hizmet vesikalarile ii~er k1t'a fotograf
larmt bir istidaya baghyarak tez elden Vekaletimize gondermeleri 
ve muvazzan adreslerini bildirmeleri ilan olunur. «32» {157) 

Tiirkiye Sigorta Prodiiktorleri Birligi 
Idare Heyeti Riyasetinden: 

Birligimizin senelik adi kongresi 30-1-937 cumartesi giinii saat 
14 de Biiyiik Postahane arkasmda Tiirkiye hanmdaki dairemizde 
akdedileceginden biitiin azamn gelmeleri. 

CUMHURiYET 

Can dan gelen 
Uzun ifl omrii dileklerine tetekkiirlerim 

ANKAR.A • 

~APAMARKA 
22 YA$1NDA 

M. Nuri f;APA 

Denizyollari i~letmesi Koopera
tifi idare Meclisi Ba~kaniigindan: 

Kooperatifimizin senelik hissedaran heyeti umumiyesi 17 tnbat 
1937 ~ar,amba giinii saat 14 te surueti adiyede Denizyollart ldaresi 
Muhasebe salonunda toplanacakbr. 

Hissedarlarm i!<timada haztr bulunmalan ilan olunur. ( 455) 
Miizakerat ruznamesi I}Udur: 
1 - 936 senesi bilan~osunun ve idare heyeti ve murak1blar ra· 

porlannm okunmast ve bilan~onun tasdikile idare meclisinin ibra 
edilmesi. 

2 - Hisseqarlara verilecek faizin ve iade edilecek sermaye ve 
istihlak hisselerinin tevzilerine karar verilmesi. 

3 - Y eni ldare Meclisi se!<ilmesi. 
4 - Murak1blarm se!<ilmesi. 
5 - Mqrak1b iicretlerinin tayini. 

Diplomah bir r Dr. Suphi c:enses \ 
Miihendis Y 

Diplomah bir makine ve elektrik idrar yollan hastallklan mutehaSSISI 
Beyoglu Y1ldJZ sioemast kar~J&l 

miihendisi miisaid §artlarla bir vazife Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

ar1yor. Adres: {:ar§Ikapl Sepet~i han ~~~C~um~a~rt~e2sl~fa~k~lr~le~r~e~p~ar~a~s~tz~~ odaba§lSI vas1tasile M. N. remzine mii- :: Tel. ' 43924 

racaat. Zayi - Bir ceb defteri dii~iirdiim. ·---..-- ••••••••••••••••••• Bulan adresime gonderirse kendisini 

VAL I Z memnun etmege ~ab§acagrm. 

ihsan, Eminonii han No. 6 Tel. 23770 

• • • • r Ne kadar miitecessis 
Bir Bayan degil mi ? 

YEN 1937 • 
I 

E ERAL • ELECT iC 
RADYOLARI 

Radyo tek:itiginin son icad1 olan 

Bu cihaz, sesin otomatik bir tarzda 
miikemmelen ititiimesini temin eder. 

{:iinkii oniindeki sofrada konU§U• 
Ian miihim bir mevzuu dinliyor. 
Giiniin en miihim meselesi Grip 
hastabgmdan ve ihtilatahndan bah
sediyorlar. Sofrada oturan Bayan 
yeni hastallktan kalkml§hr. u~ 
giin zarfmda yataktan kalkmaga 
muvaffak olan bu bayan her giin 
3 ka§e 

alm1~ ve Grip ihtiHitatmdan 
kurtulmu§tur. 

· 24 ikincikanun 1937 

.. . .. I . .': ,. 

almakla derhal 
izale edilebilir . 

GR • 
I PiN 

Biitiln agn, SJZI ve 1sbrablann pan 

zehiridir. Gripin varken di,, ba, ve 

romatizma agnlan ~ekilmez. Gripio 

oezle ve gripi ge~irir; harareti dii· 

'iiriir, hastahklarm oniine ge~er. 

icab1nda giinde ii~ ka~e ahnabilir. 

Band1rma 
Band~rmada yeni spor sahasmdaki mecranm 150 metrelik kisrniil 

4567 lira 50 kuru~ ke~if bedelle inl}aab yap1lacakbr. 
Buna aid mali ve fenni ~artname ve proje 23 kuru~ bedelle Bele

diye Muhasebesinden verilecektir. 
thale a~1k eksiltme usulile yap1lacakbr. 
A~1k eksiltme 2/2/937 sah giinii saat 15 te Belediye Enciimenin· 

de yapilacaktir. 
Eksiltmiye iflirak edecekler 2490 say1h kanunun ii!riincii maddesi 

mucibince istenilen vesikalar1 ibraz etmege mecburdurlar. 
Eksiltmiye i~tirak edebilmek i~in 342 lira 56 kuru~ muvakkat te -

minab Belediye veznesine yahracaklard1r. 
Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek iizere ilan olunur. (115) 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
Eksiltmiye konulan if}: lzmir • Manisa yolunun 7 + 000 - 11 + 000 

kilometreleri arasmdaki ~osenin esash onanlmast. 
Ke~if bedeli: 12897 lirad~r. 
Bu i~e aid ~artnameler ve evrak al}agida gosterilmil}tir: 
A - Eksiltme l}artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
E - Baymd~rhk i~leri genel fartnamesi, 
D - F enni fartname, 
C - Proje, grafik. 
lstekliler bu fartname ve evrakt lzmir • Ankara • Istanbul Bayiil' 

d~rhk Direktorliiklerinde goriip inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yaptlacag1 yer, tarih, gun ve saati: 
8 ~jubat 937 pazartesi saat 11 de lzmir tli Daimi Enciimeninde. 
Muvakkat teminat: 968 lira. 
Eksiltmiye girebilmek i!<in gereken belgeler: 
Baymd~rhk Bakanhgmdan 937 takvim y1h i!<in ahnmtl} beige iJe 

Ticaret Odast belgesi. 
Teklifnameler ii~iincii maddede yazth saatten bir saat evveJine 

kadar lzmir Hi Daimi Enciimeni Ba~kanhgma makbuz mukabilinde 
verilecektir. «147» (344) 

Biitiin dalgalarda mutlak ve parazitsiz 
olarak ifler ve berrak bir ses verir. 

r 
KANZUK NEZLE ve OKSURUK PASTiLLERi 

GENERA • E ECTRiC 
Radyolar1 

Yegan sat., 
mahalli: 

ay vade ile sat1l1r. 12 
DKW Beyoglu, 

lstiklal caddesi 28, Telefon : 43849, Telgraf : DEKA WE • istanbul 
INGJLIZ KANZUK ECZANESi: 

1 • PASTiL ANTiSEPTiK 

KANZUK 
Bogaz ve Akciger nahiyelerini temizler. 
Ses ktstkhgmt a~ar. Tenetfiis yolu ile ge · 
~en biitiin hastahklardan korur. Y e~il 
renkli pastillerdir. 

2 ·PASTiL LEON 

KANZUK 
Ko de in ve T olii Balsam• ile haztrlanJIJ1~ 
oksiiriik pa~tilleridir. Lezzeti Iatif ve te· 
siri kat'idir. Pembe renkli pastellerdir· i 

KANZUK markas1na dikkS 
BEYOGLU - 1ST ANBUL 


