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Ha ayd8 Büyük Bir Nümay ş Yapı 1 
SOOO Tirli Ayyıldız · etralında ' Almanya FaSa tank ve 

Reyhaniyedeki çarpışmalarda Türk
lerden 3 kişi öldü, 8 yaralı var 

silah taşı yor 
Oradan da kendisine maden alıyor 

ııru Antakya, 12 (A.A.) _ Havas ajan· ~ı111111ıııı11 11111ımıı111111ıııııı1 111ıııınıı 11 1111ııııı11 1111rıntııımıı~ 
;ii:~~usrbmuhabiri bildiriyor: ~- Parı•stekı• ~ 

rıünla . er ugün büyük bir mukabil = i 
lard .Yı~ tertip ettiler. Kamyonlarla dağ f \ 
:tıld an ındirdikleri 5000 köylü Türk ay : t e mas 1 ar = 
köy;zl~rla sokaklardan geçtiler. Dün ~=_=_ =:::._§ 
Ar erınc avıdet edememiş olan dağlı F 

ap1 Dün ransız Hariciye 
ltö}l ~r bugün hükumet vasıtalarite E '=_E 
J>alıderıne iade edilmişlerdir. Çar§ılaT ka ~ tlazarı Sovyet elç•sile, ~ 

ır Yaı h 1· • • · h. t - Müsteşar da ede ·. nız a a ının ıaşesme ızmc · ~ ::~ 
n ?1~k.aç dükkan açıktır. '% e14iimizle görüştü 

J E.l\ I KUVVET f.,ER SEJ'K § : 
• OLUNUYOR ~ Parb, 12 (Hususi) - Fran. E 
a - sız Hariciye Nazırı B. Delbo:-; ~ ~- ~<:.aktan aldığımız haberlerde j 

~nca - bugün Sovyetler Birliği büyük § diiP" ga, harieten k uv,·etler gönderil. 'E -
~• b"ld" • = elc;i.-.i B. Potemkin'i kabul et. ~-18.e ı ırilmektedir. Halepten de ~ -

ı-e:~ni:·eye kuv'\·etli jandarma müf. ~ miştir. ~ 
,0 .esh ı gönderilmiş ve kasabalardak i g Diğer taraftan hariciye mü:-;. ~ 
~ a 1ı kuvvetler de takviye edilmiş. ~ teşar ı B., Vienot, büyük elçimiz ~ 

• E R. Suat Davaz'la uzun bir gö. \ 

~APKA GiYENLE RE KARŞI ~ rüşme yapmı~tır. f 
clağSancağın muhtelif şehirlerinde n~ · ~ınııı11ıiı111111ıı1111ıı mıııı111ıı 11ıı ıı11111ıı ıııı11111ı11111ı ı 1111ıttmı1~ 
ti larındaki aşiretler arasında sapka rikatı yapmaktadırlar. Buna rağmen 
~t.nlerin adedi çoğalmaktadır. B una bu inkil ıip hareketinin önüne geçile. 
'il l'§ı F ransrzlar bazı yohazlan ileri memektedir . Ha nnan aı>iretlerinden 
~k amretıer arasında irtica tah . yeniden hin kişi sapka giymiştir. 

eseıe neden çıletı7 
Fransız gazete1erinin " lskenclenm meselesinin ortaya çıkmaaı 
F ~m Türlriy.eye dü"" •n o)a~ l~alya il~ !lnlaşmış olın~ ne· 8 · ticesidir;, fariiı_ıdaki' neınya tııV ·!e~ümle )<arıılıyoruz. <_;ünkü: . 

llgün Türk- Italyan ~ünasebatı Türk
F ransız münasebatından daha 

çok dostanedir 
.... ra.~ızlar İskenderun meselesi
-- nın neden çıkını§ olduğunu hB· 
~ la bir türlü anlıyamıyorlar. On 
~~e evvel bu ;nıesele ne sek ilde ise 
'aıi n. gene öyle imiş. Suriye ile yapı
iye:Uahedc ancak üç sene sonra mcr
dart b~~e göre İskendcrunda i. 
ltit ır değişiklik olması ancak o va
~ubahsolabilirmiş. Hal böyle 

olunca Türklerin birdenbire alevlene
rek İskenderun için jstiklfil istemek· 
rinde ~~ka sebepler bulunmak lazım 

gelirmi.~. İşte bazı Fransız gazeteleri 
bu türlü sebepleri ararken şöyle di-
yorlar: 

- Tiirklerhı İskenderun me.~elcsin.i 
ASIM US 

(Sonu: Sa. 2 Sil. 3 ) 

1 

TEZAH ÜRAT DEVAM EDi YOR 
9 ikincikanunda Reyhaniyede Türk. 

terin büy'ük te7.ahüratı devam eder. 
ken Amuk köylerinde de binlerc:e Türk 
saatlerc:e de,·am eden tezahürat ta bu. 
lanmuşlardır 

Bitaraf mü~hitler Belanda iken 
kesif bir ahali kütle.~i müşahitlerin 
bulunduğu binanın ch·arında topla. 
narak. "Yaşa.o;;ın Atatürk! Ya~asın 
müstakil Ha tay!,, diye hağırı~mışlar 

ve teT.ahüratta bulunmu~lardır. 
l\fü~hitler ik inc:ikanunun onuncu 

günü Reyhaniyeye gelmişlerdir. He. 
yetin Reyha niyeye geleceğinden Türk. 
Jer ha berdar edilmemi~ler, buna mu. 
kabil Süriyelilerin haZirlanmnsına 

~alışm ı~lar H Sancak hududu hnri. 

Sonu. Sa. 2 Sii. I ) 

Nuri Conker 
Hayata gözlerini 

yumarken 

Son nefesine 
kadar 

Atatürk'ü 
andı 

Aziz ölUnUn cenazasi 
bugün Ankarada bUyük 
merasimle kaldmrıhyor 

/JüyÜk Milet Jl eclisi Reis Ve. 
kili ve Gaziantep ~busu N uri 
ConJ..~rin acıklı ölüm luıberini. dün 
vermiştik. 

Memleketin büyük kıy~ti olan 
Nuri Conkerin ölümüne tekaddüm 
eden günlerde geçirdiği bulıran. 
lan ve ıztıraplı dakikalan; dolı:. 
torları !}Öyle anlatıyorlar: 

(Sonu : Sa. ! Sii. 1) 

Londra. 12 (A.A. - Times yazıyor: 1 
"/spanyol <ı.~iletiııiıı ve oııların A1-

nwıı nıü§aviderini>ı 1912 taı ihli ııııw. ' 
hcdcnamenin mcrtnitle değilse l>ilr. 
rııhıma mulıalif hareket ettikleri a§İ· 
kardır. Fas111 v er/ileri arasrndan top- 1 

lanrnokfa ol~ıı /a.,,'rist milislerin adedi 1 
gittikçe cndı.şe 'l."eı·ecek bir .<,1ırette art 
maktadır. lspaııyol Fasm<la Almanya 
hesa.l.nıuı yap1lan i7ai a~li işfoı· de en
dişeyi nm-cip olacak nwJıiycttedfr. 

Yirmi bin asket'iıı 7-.-cıb11lii için lwz.ır
ıı.klar yaınlıyar. 

Bıuıdan maada biı kiU,,' hu/ tı1<i<ı11bc_ I 
ri Aluı.aıt harp gemileri bilti fasıla Fa .

1 sm şark scıltillerinde doloşmaktadırlar. 

t 
t 

Bessora lıat·zasuula bir defa y edi A ı.. 
m.an harp gcnıisi göriilmiiştiir. Alman 
tahtcll>a1ıiı'leri.niıı icı.şcsine memııı· ge .. 
mi/erin deni:: ii.~.~ii Mc1il.ailır 'VC bu ge. 
nıilcr sı1; sık lspa.ııyaya 1:ısa seırohat 

!er yapnuıktadırla.r. 
Times bundan sonra Alınan ticaret 

"'emilerinin faaliyetinden bahsetmekte 
\'e bu gemilerin İspanyaya tank ve 
harp malzemesi ~ımakta olduklarını 

ve Alman teknikçileri tarafından vü
cuda getırilen maden kuyularından 

çıkarılmış ham madenlerle yüklü ola. 
rak avdet ettiklerini ilave eylemekte
dir. 

Fas 8<r1ıillminı1<> nuıncvrmJlı qı1;an Frcnı.sı-: gcmi1cı-iııc7en ikinci fil.oya men. 
:tup "Provcıır.c,. '!'!rhlun (Solda: Bitinci filo kwm.andam 'l7fa Amiral A brial; 

sağcl« : 2 ıinci filo 1.·ımı.mıdam V'is Amiml Labordc). 

Fransız donanması karşısında 

Almanya ricat etmeğe 
mecbur olmuş 

Varşova, 12 ( A.A.) - Siyasi ma
hafil, dün B. Hitler ile B. François 
Poncet arasında teati edilen teminata 
müteallik olarak Berlinden gelen ha. 
herler dolayısile memnuniyet izhar et-

mektedirlcr. Bu mahaiil. elde edilen 
neticenin Fransanın İspanyol Fası me
selesinde takip etmiş olduğµ kat'i ve 
azimkarane hattı hareketin mahsulü 

(Lütfen, sayfayı çeviriniz) Hatay davamız etrafında 
Aınerikan ve lngiliz ga- ..,. ........ ~ Hava korunmasına yardım icin 
Zet l . l ? KURUN ilaveleri Her evden ayda on e eri De Y 3ZJ yor ar• Bugün gazetenizin içinde l k 
~ (Ya.."ıBı3iiııcüsayıfada) 47 inci Saqımızı kuruş a ınaca 

=------- Antakt.Jf'da T ürkler niima'!,ri.ş e.~nasında 

bulacaksınız 
BU SAYIDA: 

insanh~ın en bUyUk 
icatlarından biri 

Makine Adam 
Yelkenliler kaybo' uvor 
Bugünün en mühint meselelerinden 

biri: 

iniqor mıqız, 
çık ıqor mılJız? 

Ayrıca: 

F ropaf!anaa aa muvaffak 
o abiıme l< içın 

Hava kurumu teşkilatını genişlet

mek ve bu teşkil.a.ta yeni varidatlaı 

temin etmek maksadile evvelki gün 
Fatih ka7.a kurumunda bır toplantı 

yapılmıştır. 

Toplantıda Fatih kaymakamı Rauf 
Hava kurumu ba.c;kam 1smail Hakkı 
Başak ve Hava kurumu teskilatı ÜYL· 

lcri hazır bulunmuşlardır. 
Toplantıda hava tehlikelerinin l 

hem mi yetinden bahsedildikten som . 
kurumun varidatını arttırmak İGİn a 
lmacak tedbirle·· göri.işülmüştür. Rı 

tedbirlerin en mühimi bütün evlerde• 
ha,·ıı kurumu aidat ı alınmasıdır. Hl' 
evden ayda 10 k':lrus <Harn tehlike~ · 

aidatı alınncnktır. Bu para mahall• 
mümessilleri vasıtasilc toplanaraktır 

Yaz:ın : S<ulri ERTE:lf Bundan bask,a üye udedini arttır
"91~!11).1-~-Mlııt.!l~------.-..'91, mak için Hava !m:"'.ımu teşki!atı pek 

Bay huwil llokkı 

ehemmiyetle ~alışacaktır. 

~AZANAN N~U-M_A_R_A_L_A_R~4-U_N_C_Ü SAYIFADA 



Nuri Conker hayata 
gözlerini kaparken 

( Ustyum ı rnc:1aEı ) 
:Nuri Conker per~mhe günii 

öğle yemeğini .Milli :\lüdafaa \·t.'. 

kaleti deniz müste.arı Amiral 
Şükrü Okan'la birlikte ~ edi. Ye. 
mek ortasın ela üslUne lıir fenn !ık 
geldi. "Bana bir fenalık geli) or. 
Biraz müsaade <>elin .• , diyerek ye. 
mekten ı,alklı 'c yutağrııa uzandı. 
Bu ilk buhrnncla !\'ııri Conkcr ha. 
yılmı~tı. Derhal ~ıhhiye \ ' d.;ili 
Uefik Sn) elanın haber Yerildi. Ht•. 
fik Saydam .ı "Umunt• hastahane i 
doktorlanndan =-;.crifin <lt•rhal 
hnstaya koşmasını emretti. Ook. 
tor lrCnn, Yn uf lllkmet, Ye .ı. ·e. 
şet Naci de Doktor Şerifi takip 
ettiler. 

Ihı sırada \'aZi) et ismet 1nönii. 
ne de haber verildi. nasnl<il 1.. 
tanbuldn hulunan Ne,et Ömerin 
derhal Ankaraya gclmcRi için te. 
Jefon ettirdi. Xe,.ct Ömer <'Umn 
sabahl Ankaraya geldi. J{cndisi 
gelinceye kadar doktorların tatbik 
ettiği tedavi uRul ünii mu\'afık bul. 
du. 

Nuri Conl,er, perşemlıc giinü 
gelen bu ilk buhrandan sonra g(•. 
ne enerjisini toplamı-. buhıntı) or. 
du. Hatta c\'İne gelen l.smet lnö. 
nü ile şen ve niikteli J,onuştu. 

Cuma gece i '."a.at iit; ile dört 
arasında bir buhran daha geçirdi. 
Gene bayıldı. Doktorlar ha~ında 
bekliyorlardı. Derhal ha. tadan 
kan aldılar. Fnknt baygınlık cu. 
martesi ı::.ıbahına kadar de,·nm 
etti. • 

.Atatürk bu sırnJnrdn hastanın 
vazfyetile çok yakından alUkadar 
oluyor Te sık Rık haber alıyordu. 
Nuri Conker pazartesi günü sa. 
b:thı kendisini çok iyi bulduğunu 
söyledi. Evdekilerin mUmanaati. 
na rağmen yataktan kalktı. Elfni 
yiizünli yıkadı. Ha tanın gö. ter. 
diği en son enerji bu oldu. 

Pazartesi ge~ ini rahat geçir. 
di. Fnknt. ertesi sabah hirdcnhirf' 
gene buhranlar baı::;ladı. Buna 
ratmen zlyaretine gelen lsmet ln. 
ônti ile konuşuyordu. fütemadi. 
yen Atatürktcn bahsediyor. hayn. 
tının son dakikalarında lıile hep 
Uüyük Şefinden bah.:cdilrne~ ini 
istiyordu. 

Bir aralık lsnıet lnönü sordu: 
- Gicliyorurn, hir diyt'ceğ'in 

var mı? 
Olüm dö ğinde En Büyüğün. 

den başka kim 'CYİ clii~ünmiyen hu 
inkilap cocuğu: 

- Atntürkc hürmetlt•rimi ya. 
zarsın. lni->an Atatürkten ayrı 
olursa kendisini ök~üz sayıyor. 
Şef ne zaman gelecek? Dedi. 

Sonra gene dine ve öli.imle pen. 
çele.5tn hir se.ı 1c ilih e etti: 

- Ö1meğe ni:, <.•tim yok. l'akn t 
ölüm beni alır ... (Hürür~e. nt" )U. 

palım gideriz. 
Bnndan sonrn bir bardah u 

4 tedi. J~ti \"C ictikten sonra: 
- Bu en son suyumdur. Dedi. 
R:ıhtiyar iilü son nere. ine lrn. 

clar hep ~\fotlil'kii sayıkladı :\ta. 
türkü andı. Atatürkiin scyaha. 

(;öring Romaya gidiyor 
Rom:ı, 12 (A.A.) - B. Göring ile 

ze,·cesi ynnn akşam huraya gelecek. 
ler ve Veıtedik ~rayında U. Musso. 
lini tarafından l~abul edileceklerdir. 

olduğunu beyan etmektedirler. 
G32Cteler, Almanya.nm girifmış o -

duğu i~in netayicbıi ölçmemi~ olduğu

nu ve oimdi ricat etmek mecburiyc
tınde bulunduj:;'llllu y::ı..znınktn.dırlar. 

Kurjer Poranny ıızetesi, el yor ki: 
"Frmısız d-Ofınmı 'lsıımı J ttrckat1, 

tini ve hareketlerini adım ndım 

takiı> etti. 

NURİ COSKER'IN lfAY,.1TI 

Nuri Conker. dün yazdığımız 

gibi, ıssı de ctoğmu.5tu. Harbiye
den 1903 de <ııkmı~. Erkanıharbi
ye mektebini de 1906 da bitirmişti. 
Meşrutiyet ilan edildiğinde üçiincü 
orduda erkanıharp zabiti idi. Tra~ 
lusugıırba erkimıharp :Naci müste
ar ndile geçti. Orada Derme km·
vetleri erkfınıharbiye reisliğini 
yaptı. 

Balkan harbinde Akdeniz Bc
ğ:ızı kuV\'ayı mürettebesi erkanı
harbiyesin<.le bulundu. Büyük harp
te ewela Anafortalar grubunda 
alay kumandanı oldu. 

İ8te Conk bayırındaki fedakiır. 
lığı bu sıralardadır. Bundan sonra 
Şark cephesinde 8 inci fırka ku
mandanlığına tayin edildi. 

191 de ataşemiliteri oldu. 1920 
de ltalya tnrıkile Anadoluya geçti 
ve Ankara vali ve kumandanı oldu. 
Sonra Adana vali ve kumandanlı
ğına tayin olundu. 1922 de Bcrline 
siynsi mümessil olnrak gitti. 1923 
de Kütahya mebusu secildi. O va 
kittcnberi Büyük Millet Meclisin .. 
de mebus olarak bulunuyordu. 
1935 de Meclise ikinci reis oldu. 

Nuri Conker ölUrken memleke
te dört müncvYer ülkülü evlat br
raktı, bunlardan en büyüğü Qr. 
hnn Conker Türkofiste milşavir

dir. Mahmut Conker tsviçrede hu
kuk doktorasını yapmaktadır. Ali 
Coııker Berlinde yUksck kimyn 
mektebini bitirmek iiz.ercdir. F.At 
küçük c.ocuğu Kıymet Conker de 
Londrada tahsilini ikmal ~tmekte-
dir. 

Aziz babalarının ölUırU anında 
çocuklarından Orhan \'C Mahmut 
Conker yanında buluna.bildi. Kıy
met ve Ali yarın Ank:ırndn bulun
mak Uzere hareket etmişlerdir. 
Nuri Conker'in refikası bir müd. 
dettenberl Berlinde bulunyordu. Ne 
hazin bir tesadüftür ki pazartesi 
günü Toros ekspresile Ankara.ya 
gelen Bayan Conker kocasını bir 
saat ~vvel hayata gözlerini yum
mus buldu ... 

CENAZE BUGÜN KALDIRJ. 
LlrOR 

Ankara, 12 (Telefonla) - Mem
leketin biiyük bir kayıbı olan Nu
ri Conkcr·in c•ennzesi yarın kaldı

ıılacaktır. Nümune hastahanesinde 
bulunan cenaze Hacı Bayram ca
miine getitilerek namazı kılındık
tan sonra tabut bir top arabasına 
konulacak ve 12,30 da cami met. 
halinden hareketle Birinci Anafar
talar caddesini takiben Ulus mey
danına varılacak, Atatürk heykeli 
önünde bir dakika durulduktan 
sonra Kamutay caddesi takip ed:. 
lecek \'c Kamutayın önilnde de bir 
dakika durulacaktır. 

Cenaze 1stikllll caddesinde oto
mobile nakledilecek. Cumhuriyet 
caddesini takiben ~hitliğ<.> gidile
c k ve oraya defn dilecc>ktir. 

Conker ailesinin 
tc~ekkürleri 

Xuri Ccınker'in hastalığı ve nıhayet 

t li'r'lii mlinasebctilc SC'\'diklerindC>n, 
• n .. Ja.5lnrmdan, uostl:ırmdan \'C hrr 
taraftan gösterilen muhabbet \'e tescJ. 

· n dola), en derin şi.ikrnn duygul:ı
ı ıı.uzm ::ırzına muhterem g'lz0tcniz.n 

.. utunu ı ic:ı ederiz. 
nef il<" ı: B .. \00İ~ () ';·f u 
'Scd' IJ 1 'lıt 

fT :nş;r<'~: 

Dıiı·rlyc 

rok ciddi siyasi ncttccLer ı.· cc1;tir. ---------------
Almmıyn, Fm11"'CZ mı böyle Uir c--::fm_ 
l.6mnc gö.stercc,.?'11i tahmin c•1ı111ıor

d ( .. 
FllAN.'11Z SEFİRi P.4.R]STE 
Par.is, 12 (A.A.) - Berlındeki Fr n 

~ız sefiri R. Fran<-Oİ!5 Poncet, bu · ı
bnh buraya. clmi!'tir. ffr haft.ı P -
ristc kn.lncttk•p·. fü:n~'ı, .n""ici~·· • -
zın, B. Dclbos taraf mdaıı kabul e<lil
m~tir. 

1 lci Sov11et r;emisi daha 
2apledildı 

Mosko\·a, 12 tA.A.) - Gazeteler. 
asilerin elinde bulunan İspanyol harp 
gemilerinin 8 knnuns:ı.ni tarihinde Gns 
konyn körfezinde Smido\·iç: adındaki 

Sovyet gemisini znptederek kendi li 
manlnnndnn birine götürmüş oldukla 
nnı haber v~rmektedir. 

Mesele neden 
çıktı? 

Ukra na'da 
ihtilal 

(Üstyanı, ı incide,) U b · f k • 
çı'f..-amıalaruuz sebep Fransamn 1:.a.ı·:ıı- nQ erl e Zlp 
lıl.-lı cmni1ıet misal..-ı akdi için ya7nlmı ediliyor 
fckli/Lere m.iisbct surette cevup ı·cr. ı 
ırı.cnı.e.~i olm1t.Jfur. Fransa TürJ.."iyeıje Dünkü gauıtelerden biri Ukrayna-! 
dü...'}ııuııı olan ltulya ile aııl.a~tı. Akde- da ve Leningradda bazı karışıklıklar 1 
11ble emin olma/: i.stiycn 'J'iirkiyeyc çıktığını, Ukrayna.da polisin halkn a
lnı cilıetlc yardım e.tmccli. islww:lenm te.ş açmıya mecbur kalıp bin kadar 
mescle.~iııin ~imdi urlaya ç-ıh'ı§ı Tiitl.-i- yaralı ve ölü olduğu - Lehistan ve 
yenin bir 1111ıJ:alJell'.sitlir.,, Litvn.nya membalarındıı.n - alarak ver 

Fransız gazeteleri bu ~kildeki ne~- mişti. Şehrimizdeki Sovyct salahiyet
riyatlarilc Fransız _ İtalyan münase- Ji membalardan yaptığımız tahkikata 
batının c;ok dostane, Tilrk. 1talya mü- göre bunun aslı olmadığı anlaşılmıştır., 
nascb:ıtının da tamamen hasmanc ol- Gene ayni mahreçli bir habere gC:
duğunu söylemek istiyorlar. H:ı.lbuki 're; tanınmış ba.~muharrir Radekin 
Paris gazeteleri bu tUrlü neşriyatı ya- kurşuna dizileceğini bildiriyordu. 
parken İtalyan gazetelerinin Türkiye Şehrimiz Sovyet mahafilinde bu 

Ecnebi muhabirler 
Dün Ankarada toplandılar 

Harici9e Vekilimizin ve 
Basın Genel 

Direktörünün sözleri 
Ankara, 12 !Hususi) - TürkiYt 

Basın Birli_ği statüsü üzerinde görilŞ
ınek için Ankaraya davet edilen e<:,Dl" 
bi gazeteciler §ercfine bugün BaSıll 
Genel direktörü tarafından bir ziyafe 
verilıni~ ve Genel direktör Bay Vedat 
Nedim Tör bir nutuk söyliyerck sözle< 
ri arasında 5öyle demiştir: 

Büyük bir memnuniyetle müşa.lıt' 
clc ediyoruz ki, Türkiye hakkında. Y.
bancı memleket!erde yapılan neşriY't 
gittikçe artmaktadır. Türkiyenin "saII' 
sation,, ve "curiosite,, memleketi ol· 
madığı. bütün insaniyet alemi içind~ 
çok dikkate şayan bir in.~a ve terakki 

ile ltalya arasında hiç husumet scbe- mevzu üzerinde ~öyle denilmektedir: 
bi bulunmadığına dair yazdıkları yıı~ "Radek Troçki taraftarı olduğu için 
zıları galiba hiç okumuyorlar. Hele ln- muhakeme edilecektir, fakat kurşuna 
giltcrc ile İtalya. arasında son Akdeniz dizileceği hakkında. hentiz muhakeme faktörü olduğu artık her tarafta anl~· 
anlrıJ::.ması imzalandıktan sonra İtalyan yanılmadığına göre, birşey söylene-.§ılmaya başlanmıştır. Bu anlaşmada s~ 

....,.. · lerin yorulmak ve yılmak bilmt"Z f s,allı' 
gazetelerinin: ''Roma.da bir Fransız mcz.,. yetinin büyük bi!' rol oynadığı şüphe!İS 
elçisi yok. Iı"ransa - İngiliz • İtalyan -H-----d---b--.. --.. -k--b-. - dir. Memleketimiz hakkındaki ne.,riYS' 
anlaşmasına karı5amadı. İtalya Fran- at 3 Y a UYU l r ta sayfalarını açan matbuata sizin va!" 
sanın tavassut ve müdahalesi olmaksı- •• • J d tanızla teşckkilr etmeyi borç biliriz.,, 
zın ilk defa olnrak İngiltere ile nnl~- numayJŞ yapJ J HARiCiYE VEKIU,\11ZIN 
mağa muvaffak oldu.,, diye memnu- SöZLERt 
niyet eserleri izhar ettiklerini hiç far- (Vstyanı, 1 incide,) 
ketmiyorlar. cinden topladıl<ları 300 Suriyeliyi Rey 

Hakik;~.t halde ise Türkiye He !tal- haniyeye getirmişlerdir. Fakat Türk. 
yn arasında bugUn bir dostluk muahe- Jer. heyetin geleceğini on dakika ka. 
desi vardır. Akdeniz emniyeti mesele-. dar evvel haber aldıkları halde hl'ye. 
sinden dolayı siyaset havasında mev- ti kar~ılamışlar ve heyet azasile gö. 
cut olan gerginlik ise İngiliz - İtalyan rüşmüşlerdir. 
anla.şmasından sonra ortadan kalk- HAIJK~ı HUCU/ti EDiLDi 
mıştır. Bu itibarla Türk - İtalyan mü- H lk ı d 'H kk · t' a · m ~ıra a. · a · ımızı ıs ı. 

na.sebatı tamamen normal bir safhaya yoruz. istikliilimizi istiyoruz!,. diye 
girmiştir. Hatta ortada halle muhtaç bağırmışlardır. 
olan bazı meseleler bulunduğu kabul Bunun üzerine dr~'lrdan getirilen 
edilse bile bugün Türk • İtalyan mü- 300 yabancı ellerinde sopa ve taban. 
na.sebatının Türk • Fran!'!ız müna.se- ca olduğu halde Türk halka hücuma 
batına nisbetle daha çok dostane ol- başlamışlar "e bu harekete hükumet 
duğu şüphesizdir. mili~leri de iştirak etmişlerdir. 

Bunun içindir ki Fransız gazetele- Milis kumandanı Türkler üzerine 
rinin "İskenderun meselesinin ortaya ate~ acmı~ ve üc Tiirk ölmüş ve ~kiz 

.ıı ~ .. J 

çıkması Fransanm Ti.irkiyeyc düşman Türk yaralanmıştır. 
olan İtalya ile anlaşm15 olması netice- KORT ı·E ÇERKESLER TllRKLER 
sidir.,, Tarzında neşriyatta bulunduk- /LE BERABEI~ 
lannı gördükçe dudaklarımızda ihti- Heyhaniycde müşahitler heyetini 
ynrsız olnrak bir tebessüm peyda ok- ziyaret eden Türk heyeti Türk \'e Çer. 
yor · keslerden mürekkepti. Kürt n Çer. 

f skendenın meselesinde Fransızln- ke~ler de Tiil'k olduklarını ,.e Türk. 
rm Türklere karşı aldıkları \•aziyet lcrle birlikte istiklfLl istediklerini ~u. 
adeta (um:ıcı) ile çocuk korkutma- riyelilcrlc yaşıyamıyacaklarını heye. 
ğa benziyor. Fransızlar İtalyayı bir te bildirmişlE>rclir. 
umacı gibi gösterdikten sonra Türk-

lere: "Sancakta bizim dediğimizi ka- Hariciye Vekilimiz 
bul ederseniz sizi İtalyan tehlikesin-
den kurtanrız. Akdenizde karşılıklı Dün Partı Gu1 upunda 
emniyet misakı yaparız.,, diyorlar. 1 izahat verdi 

Fransız gazetelerinin bu derecede 
gaflete düştüklerine ha~Tet etmemeli
dir. Romndnki Fransız büyük elçisi 
tekaüde scvkedildiği, fakat yerine pro
tokol meselelerinden dolayı yeni elçi 
gönderilemediği için ihtimalki Fran
sız Kamoyu doğru mallımat alama
maktadır. Eğer Fransız basınının ha
tası bundan ileri geliyorsa kendilerine 
Ankara büyük elçisi Ponso yardım C· 

debilir: Türkiye He İtalya arasınd~-

Ankara, 12 (Hususi) - C. H. P. 
.Meclis grupunun bugünkü toplantısın 
da Hariciye vekili Dr. Aras siyasi va
ziyet hakkında malfımat vermiştir. 

Buna nazaran vaziyette kaydolunmıya 
değer müsbet veya menfi bir tebeddül 
olmadığı anlaşılmaktadır. 

/-/ataybların müşahit/ere 

verdikleri rapor 
:-;ancağın 'l'ürk miimc ~illeri, ~an. 

cağ·a giden Milletler Cemi) etinin bi. 
taı·nf müşahitlerine \'erdikleri rapor. 
hiiyiik hir tesir u~ ıınclırncnk mahi. 
yptte<lir. 

Çok samimi bir şekilde geçen topl•11 

tıdan sonra ecnebi gazeteciler Türk ar 
kadaşlarile beraber Anadolu KHibütıC 
geçmişlerdir. Saat 17 de, Parti içtimaJll 
dan dönen Hariciye ve Dahiliye Vel<n 
}erimiz 'de k1übc uğramışlardır. Dokto' 
Aras ecnebi gazete ve ajans muhabirle 
rinin birçok suallerine maruz kalmı§ ~ 
cevap vermekten imtina ederken nokt•1 

nazarını şu suretle hutasa etmiştir: 
"Türkiye için bugünkü vaziyet, ın'f 

lcukiyct veziyctidir. Fransa reisi ~ 
sı Quru d'Orsayın proj~ile Türk projetl 
arasında bir rnukayese ve tetkik y~ 
la m~gııldür .. Kendisinin son telclifiıtl 
intizar cdeccfriz ... 

Avusturya ticaret an
laşması değiştiriliqor 

Ankara, 12 (Telefonla) - Avul
turya ile aramızdaki ticaret anlst 
ma.c:ıının yeniden gözden geçirilmesfll1 

,.e l:ıazı değişiklikler yapdmasınn ~ 
rar verildiğini yazmıştık. Haber s\. 
dığımıza göre iki tarafın mürnessiJJt
ri çok müsait bir hava içinde de,1ıi· 
yon müzakerelerine de\'am etmekte• 
dirler. 

Adanaya iane için 
fut bol turnuvası 

Ankara, 12 (Telefonla) - Ankart 
futbolcuları memleket jçerisinde gt• 
niş bir turnu,·a tertip etmişlerdif· 
Ankara sampiyonu Gençler BirliJi 
başta olduğu halde bütün klüplerill 
iştirak ettiği bu turnuvada elde edilt· 
cek gelir tamamen Adana f elAket:zt. 
delerine gönderilecektir. J 

Memurlara mesken 
zammı 

.Ankara, 12 (Telefonla) - Baremi• 
üçüncü derecesine kadar olan memur· 
lara mesken zammı ,·erileccği hakkııt· 
daki kanun Jflyihası bugün BaşHki
etten l\Ieclise verilecektir. Hüku111'" 

tin teklif ettiği rakam hu memurlar 
için 60 liradır. 

ki münasebatın tamamen normal bir 
safhada bulunduğunu söyliyc-bilir. Faz. 
la olarak İskenderun meselesinin or
taya cıkmasınm sebebi sadece Fral'
sanın 1921 muahedesini hic na1..arı 

dikkate almnl:sızm Suriye ile akdet
tiği muahede ile üç y.iiz bin Türkün 
mevcudiyetini Ye hukukunu tehlikeye 
koyması olduğunu temin edebilir. 

Rapor ~öyle haslamaktndır: ~ 
'·!larp :;;onu Frarısı= askeri işgali ~~~Ankara Haberleri 

ASIM US 

Balkanlarda 
Alman nüfuzu 
Moskova, 12 - izvestiya gazetesi 

Alman faşizminin Avrupanm cenubu 
şarkisine yayılmasmr mevzuubahsede . 
rek diyor ki: 

rasist harp unsurlannın siyaseti, her 
şeyden evvel, Avrupa cenubu şarkisin
de bulunan kollektif emniyet sistemi . 
nin düğümlerinden birini cözmeye ma
tuftur, bu düğüm bozulmadıkça ve bil . 
hassa Küçük Antant yıkılmadıkça eze· 
li düşmanı olan Fransa ile harp Alman
ya icin imkunsızdır. 

Fransamn Avrupa ccnub.ı şarkisi 

müttefikleri ile münasebetlerinde he -
men hemen hiçbir ekonomik esasın mev 
cut olmaması Balkanlarda Alman nüfu
.?.Lınun artmasını tevlit etlen başlıca sc -
heplerden biridir.,. 

cıltına giren ı·e fakat kaltir bir 1'iirk .., UMUM[ Müfettişler hazırladıi' 
<'kseriyctini11 meı'C'udiyetile dalıa o rapor bugün Başvekalete verilmişti!· 
zamandan ırki re C'oğrali lırısusiyeti • DlV ANI Muhasebat MürakıplS· 
tanınarak lıusıısi bir idare 1·ejiminc ·ıtl 

rından Hüsnü, Maliye Vekaleti :M~ 
tczbi tutulan lsl.•.mdcrıuı - Antakya dil 

emlfık şube müdürlüğüne tayin e • 
t'<' Jıavalisindcn müteşekkil lskcnde. 

mi~tir. 
rıın Sancaöm•la Tiirkrenirı resmi dil---------------
olarak kabul edilmiş olması ı>e bilci. 
lıare bu hakkı teusik eden 1921 Tii.rk . 
p,.ansız Ankara itilcifnamcsil•.: buna 
mütemmim olarak Lozan muahedesi 
burada mütemekkin ahaliye hususi bir 
bayrak taşımak salcilıiyetini tanıması 
- bugiin ileri süriilmekte olan iddi. 
a!ar lıil6fına - bu toprakların Suri. 

Filistin istiklal istiyor 
1\u<lü.,, 12 (A.A) - Kudüs mil~· 

tüsü ll üseyin: •'Maksadımız Fflistl· 
nin istiklalini temin etmektir . ., deıaif 
ve Arap davasını lıu suretle ilk defır. 
olarak resmen lngiliz tahkik konıiS· 
yonuna bildirmiştir.. 

!Jcdı.:n tamamen ayrı bir ı"1rlık oldu. --------------
ğuncı alıdcn de kafi birer delil teşkil 
eder.,, 

Bundan sonra rapora, Türkçenin 
Sancalcta bir emri Yaki olarak kaldı. 
rıldığı, Tiirk mekteplerinin tamamen 
'I'-ürklüğe lrn>=umet ve hiy:ınetile ma. 
nıf hocalar elim• hır:Lkıldığı zil,r<'di. 
]erek • öyle dcnilmektecJir: 

Tiirk mc!deplcrinde /.:itap yoktur. 
Tiirki.ycrb.m $On iki yıl içinde difba 
ı·c· kıraat kitapları getiri/mi!}, takat 

bu kitapların sayılaları Türkiye C,,,,.. 
lı~rreisi ue biltiistisna bütün Tilf• 
dünyasının göz bebeği At.aUJrkJİ1" 
Türk büyüklerinin, Türk bagrağıtll1' 
resimleri yırtılıp atılmıf t-'e kltapl,r 
anca}.: bu .<tekilde budama anzell· 
yesinc uğratıldıktan sonra talebe~ 
dağılılmı!}tır. Kendisine kültür iıJa· 
§alı ı•adolunan bu kütleye bu ,a]ıatll 
rem görlllen bu nwamelenin """""' 
n~dir?,, 



Hatay davamız etrafında 

Aınerikan ve lngiliz ga
zeteleri ne yazıyorlar? 
Pariste . . 

~ele..: d ıntişar eden Amerikan ga -
ı. ·•n en "N y Qune', ew ork Herald T ri -
ıh-- gazetesin. d .. nkü. ·ı h • .. nİze l ın u posta ı e şe -

ge en 8 tarihr ·· b d kun lnuştur. ı nus asm a o • 

"n .. · 
baları udn gece, salahiyetli Fransız mem· 

n an ··~ 
Sanca- ogrenildiğ:ne göre, Fransa, 
talebı' g.ın muhtariyeti hakkındaki Türk 

nı, T·· . 
alt1nd Urkıyeden geiecek tehditler a rn .. 
ka.lrnı Uzakereden imtina etmekle 
r Yataktır. . . Unu e] • aynı zamanda - Iskende 
gi bit ; .. geçirmek hususunda herhan -
~UriyedeUrk teşebüsüne karşı - Bugün 
tınj a .. h bulunan 35000 Fransız aske
tltakta~d arekete geçirmeğe hazır bulun-

ır. 

b" 
Şar1 ~~ sabah Fransız hariciye müste -
Şark kıenot'nun kabul ettiği Frans1z 
1-runızi uvvetleri kumandanı general 
Cağa ger, -anlaşıldığına göre- San

hut ~ta muntazam Türk askerleri, ya -
- tnali s . 

te Olduk} Urıye hududunda faaliyet -
tarafına arı haber verilen komiteciler 
hü:um an vaki olabilecek herhangi ani 
alınıst a tnani olmak üzere kat'i talim3.t _ ır. 

1 •• l<'ransız re • h f·1· :k. .. Çtnde '!'.. smı ma a ı ı son ı ı gun 
ği §ekil Urk. gazetelerinde işaret edildi-
leccg~· . :le cıddi bir vaziyet hadis olabi-

ını 
liarici zannetmiyorlarsa da, Fransız 
den u Ye nezareti hiç bir ihtimali göz • 
da, F zak tutmuyor. Türkiyenin, orta -
•ait ş:an~ya tazyikte bulunmağa mü -
İhtiınar~a~ 0.lduğu kanaatini beslemesi 
tıılllak arıste ehemiyetle hesaba ka -

tadır 
Aske. . . 

~ hük• n tedbırlere ilave olarak Fran-
4ıı ., Utneti, dün, Akdenizdc hasxl o -

JCt\" 
~fıll'ıctj~· Vaziyet hakkında İngiltere hü-
dı~ıo 1 de haberdar etmek suretile 

li' ll'ıatik harekete dahi geçmiştir. 
t' tansa h .. k. 
ıne b u umeti İngiltere hükO.me-

tiııa' ı.ı yeni Akdeniz vaziyetinin Filis
liııe e "Ve - bir İngiliz üssübahrisi ha -
k getiril kt arşısınd me e olup İskenıderunun 

Fransız mahafili haklı bulmuyor. Pa -
riste muvaffakiyetsizliğe uğnyan müza
kerelerden sonra mesele Milletler Cemi-
yetine havale olunmuştu. Fakat bu de
fa Fransız Başvekili M. Blum'un bir 
teklif hazırlayıp ortaya koyacağı üze -
rinde ittifak edilmişti. Bu teklif, Suri
ye çerçevesi dahilinde Sancağa dahili 
bir muhtariyet verilmesi yolunda müm
kün olan tedbirlere dairdi. Fakat, bu -
nun için bir zaman tesbit edilmiş değil
di. Diğer taraftan M. Blum'ün muhte · 
lif sahalardaki büyük meşguliyeti , ken
disini herhangi bir geciktirme ittihamm
dan kurtaracak vaziyettedir. 

Herhangi takdirde Türkiyenin, San· 
cağın tam manasile müstakil olması ta
lebine karşı M. Blum'ün hiçbir teklifi 
tam bir itminan vermezdi. İddia edilc!i-
ğine göre, evvela, Suriye mandasını v~ 
ren müessese sıfatile, Sancağın da Su -
riyeye ithal edilmesi ( ?) gibi bir şartı 
haiz olan bu mandanın esas şartlarını 

değiştirmek yalnız Milletler Cemiyeti • 
nin hakkıdır. 

Saniyen, Fransa, ileride mahiyetini 
tamamen kaybedecek gibi olan bir istik
lali vermeğe taraftar değildir.,, 

The Times gazetesi bundan sonra An
karanın, Sancaktaki Türklerin istikba
li hakkındaki endişeden ziyade harpten 
sonra kaybedilmiş bir araziyi geri al -
mak gibi bir alaka beslediği zannmm 
hasıl olduğunu yazarak, Fransız maha
filinin ve matbuatının düştüğü zühule 
kapılmış görünüyor. Fakat İngiliz ga -
zetesinin yazısı Faris membalı olduğu -
na göre, Fransız resmi mahafilinden a • 
lınrnış izahlara müstenit bulunluğu an
laşılmaktadır. Sancağın bir "hususi re
jime,, tabi tutulacağı hakkındaki 1921 
Türk - Fransız muahedesinden - her 
nedense - bihaber görünmektedirler. 

'f. 'f. ~ 

DaiJy Telegraph Paris muhabiri ya· 
a~i'ıc a bulunan - Kıbrıs adasınd'l 
ın· t ~) zıyor: 

l!!tir, 'll\dırması ihtimaline i~arct et-:ı ''Fransız Hariciye müsteşarı M. Vie· 
t Ayni ı not TürlCiye büyük elçisi Bay Suat Da-
e§arı 'h.,<ıınanda Fransız Hariciye müs-

\> .ı. u k vaza Fransız hükumetinin noktai naza-
azt ı>o··. r iye büyük elçisi Suat Da -

,, tt e rına göre, müzakerelerin kesilmemiş ol-
JCtinde. tek meselenin Milletler Cemi-F h 1 duğunu, sadece küçük bir sekteye uğ • 

tansa a ledileceğini söylerken ne c n t radığmı temin etmiştir. Fransız müste-
/'biy~tin~ ngiltcrenin, ne de Milletler şan ayni zamanda şimdi tekliflerde bu
l"Yaki t ın herhangi azasının bir cm- lunmak sırası Türkiyenin olduğunu ve 
Cekı~rı·n:§ebbüsüne müsamaha edemiye-

1 d Milletler Cemiyeti çerçevesi dahilinde 
"L'E e kaydetmiştir. bir uzlaşmaya varmak için her tül'lü 

Sıı "az cho de Paris" gibi bazr Fran-h b et 1 gayretin sarfedilmesini ve Türkiye ta -
k buı e eri Türkiyenin talebinde bir rafından tek taraflı hareketin zaten cid

taıya t llnduğunu yazıyor ve bunun i -ar f di olan beynelmilel vaziyete ağır suret-
ltetir1·ı ..... a tndan bir üssübahri haline '"Ck tc tesir edeceğini söylemiştir.,, 
ltıan · 'teşebbüsü vaki oldug-u za -
S ' Sevk·· 
tırjYtli} ~lceyş1 İskenderun limanım 

Ctıd· erın "d f d · kl · ıse:f rnu a aa e emıyece erı 
ki., ınden n ' ·v· . T .. Jeyi h eş et ettıgını yazıyor, ur 
~.. akJı b l ~tıku v . u an Fransız gazeteleri bu-
hli'kuın ~21Yetin mes'uliyetini Fransa 
ltı etıne .. k1. . 

tıaııede . Yu ıyerek, Surıye • Fransa 
htıin ın sı neşredilmeden evvel Türki
llıcrni.. Uvafakat reyine müracaat edil

.. olma 
sınr hatalı buluyorlar.,, 

. Dail ,,. :f. ,,. 

'.le 1"ril y Te!egraph gazetesi "Türkiye 
q,.,,,ı nsilnın ı'ht'l ~f .. ld -·•• i b· ı a uzere o ugu yer., 
~erıgin ~~ makalede, "Suriyenin tarihi 

YUNAN GAETELERINtN YAZ. 
DIKLARI 

Elefteron Vima gazetesin.den: 
Son gelen mevsuk haberler Türkiye 

- Fransız ihtilafının gayri mes'ul kay
nakların göstermek istedikleri gibi va -
him olmadığım teyit etmektedirler. Tür· 
kiye hükumeti Suriye hududunda ne as
ker tahşit etmiştir ne de cebri bir hare
ket düşünmüştür. Türkiye tam bir iti -
matla Milletler Cemiyetine müracaat 
etmiş ve Sancak Türklerinin haklı is • 
teklerinin tatmini için hakkaniyet ve 
mantık ıdairesinde bir halle iktiran etme-Ctıderu ır köşesi., diye tavsif ettiği is

tcc:c l'" n ve Antakya ha valisinin ne de- si kararım beklemekte bulunmuştur. 
~ttj ha~rk ve ne kadar ayrı bir hususi- Mademki Türkiye Milletler Cemiyeti•e 
tc ~il sız Olduğunu anlatacak mahiyet· müracaat etmiş ve cemiyet te kararım· 

''s atırJan yazmaktadır: birkaç gün sonra vermek üzere bulun-
k5 ancak d · . . d • Y ıtıs ahılınde ılk rastladığınız muştur, artık bun an sonra Türkiyenin 
tir. Su ana Yeni bir memleket hissini ve- cebri bir halle teşebbüs edeceğini dü -
ll'lı, tıis~anın ahalisinin büyük bir kıs _ şünmek doğru olamazdı. Bilhassa yeni 
teıat eten kaba ol ı· ·ı Türkiyeyi, hükumet adamlarının akilane 
İl teşk· an arapça ısanı e 

1
,e t\irk~e ıl eden muzikal yumuşaklığı tedbir ve idaresini bilenlerin Ankara si-
~ıbu da -A. konuştuğu gibi, evlerin üs • yasetile kat'iyyen alakası bulunmasır.al 
<ldır, raplarınkinden tamamen bas _ imkan olmryacak olan bu gibi şayia • 

. Yin~ ~ lara inanmaları kabil değildi. 
ıler· ayni trı k . d . tde bı.ıı a ale, Iskenderundan az Ankara siyaseti aıma hak ve kanu -
rcıt · Unan A k · · · h d d h k S gcirün.. nta ya şehrının de "ge- na rıayet ve er evre e er şeye arşı 

llri:ye h tış gerek karakter itibarile asalet ve kahramanlığı ile temayüz et -
tıacı· avalis. d k. . ldelit;· ın e ı şehirler içinde bir mıştir. 
ta ~1 hai b _ 

'Ve son z ulundugunu" yazmak- Binaenaley!1 cebrü tazyik ile mese -
.. ,. unda d k . . 

h 
ı··hzi . eme tedır kı: lenin halledileceğini işaa edenler ya bu 

ar nın ta 'h b . . ın hu rı akıyelerıle dolu ve hakikati idrak edemiyenler yahut bil -ı bu susj .. 

0
. ha..,alin· ~uzelliğine malik bulunan dikleri halde Türkiye ile Fransa arasın-
ır- diltkat ın ıstikbali hakkında hususi daki bu ihtilaf dolayısile kasten beynel-

CdiJ,..,.z.,, ve telaş uyanmasına hayr::t ·ı 1 · · k k k · ··•" "' mı e vazıyetı aranlı gösterme ıste -

'the l'· ~ .\'o .\'o 

}~"or. ~ gazetesi Paris muhabiri 
"l1'r . 

lirı· ansanın S 1 geciktira··· ancak meselesinin hal-
ıgı hakkındaki ittihamlan 

yenlerdir. Türkiye ile Fransa münase -
betleri dostluk bağlarile biribirine bağ -
hdır ve bu dostluk bağları bugünkü ih· 
tilafın dostça tesviyesine bir zımandtr. 
tki milletin dostu bulunan Yunan halk;
nm meselenin hüsnü suretle tesviyesine 

------~------------~------------~~ 
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Tayyare piyango
sunda büyük 

ikramiye 

Birinci Meb'us Mec.isine 
ait bir yazı 

iki dıkışçı kıza çıktı 
Hang-i Sa it oca? 

Tayyare piyangosunun üçüncü keşi
desi dün çekilerek bitirilmiştir. 

Büyük ikramiye olan 45.000 lira 
27938 numaraya ç kmıştır. Sonları 38 

le biten b]etler ayrıca iki~er lira amor
ti alacaklardır. Büyük ikramiyeyi kaza 
nanlar şunlardır: 

Hüseyin Cahit Ya~çın'ın 
Hakyerinde ifadesi 

Birinci Ceza 
a'ındı 

Kadıköyünde Muradiye sokağrnda 

12 numarada oturan tahsildar Bay Ga 
lip, Taksimde Çaylak sokağında 56 nu
marada oturan Bay Manok, Aynalıçe~- ' 

mede 78 numarada oturan Hirisanti ve 
Sofiya ile hamamda Eşref efendi soka
ğında 66 numarada oturan Virjinle ar· 
kadaşr Madlendir. 

Virjinle Madlen b:r terzinin yanın
da çalışmaktadırlar. Az yevmiye alan bu 
iki kız piyangodan zengin olmrya ka
rar vermişler, bir akşam üzeri işlerin· 

den çıktıktan sonra Beyoğlu caddesin
den geı:;erlerken Yrldır-m gişesinden 

müşterek bir bilet almışlardır. 
Dün büyük ikramiye bu bilete çıkın

ca bayi yanına dört bin beş yüz lirayı 
alarak kızların çalıştığı yere gitmiş, di· 
kiş dikmekle uğraşan iki kıza büyük ik
ramiye çıktığını müjdelemiştir. 

Dikişçi k-zlar hisselerine düşen pa
raları büyük bir sevinç içinde almışlar
dır. Kızlardan Virjin nişanhsile hemen 
evleneceğini, Madlen de kendi başına 

terzilik yapacağını, talip çıkarsa o da 
evleneceğini söylemiştir. 

Satiede memur Bay Bedrettine 
on iki bin lira çıkmıştır. 

Samatyada Kilise sokağında 14 nu
marada oturan Bayan Nermin, Adana da 
tüccar Bay Mustafa, Kürkçü hanında 
cilacı Bay Mustafa, Bankalar caddesin
e oturan Bay Mişel ile Çakmakçrlard3 
dokuma fabrikasında ç~an 10 amele· 
ye onar bin lira çkmıştır. 

Dün Edip Hüseyin Cahit Yalçm'm, 
İstanbul asliye birinci ceza hakyerir.
de istinabe yolu ile ifadesi alınmıştır. 

Hüseyin Cahit Yalçın, "Ycdigün,. 
mecmuasında. ''İlk meclisten bazı si· 
malar,, başlıklı bir yazı serisi neşret
mişti. Dava, bu yazılardan birinden 
dolayı eski Elaz· z mebuslarından Sait 
Hocanın vru·islcri tarafından Ehizizd<.> 
açılmıştır. Davayı, orada Niksar avı·
katlarmdan bir zat takip etmektedir. 

Varisler, yazıda murisleri olan 
Elaziz mebusu Sait Hocanın hakare 
te uğradığını ileri sürmektedirler . 

Hüseyin Cahit Yalçın, hakyerinde 
ifadesi alınırken, yazıda, bahsi geçen 
Sait Hocanın, yanlışlıkla Şarki Ana
dolu vilfıyetlerinden birinin mebusu 
imiş gibi bir kayıt bulunduğunu, ha1-
buki bahsi geçen'n Garbi Rumeli me-) 
buslarmdan Sn.it Hoca olduğunu söy
lemiş, söyle demiştir: 

- Hülasa, o yazımda bahsi gecen, 
Elaziz mebusu Sait Hoca değildir. Ben 
esa~-en birinci mebusan meclisindeki 
bazı s.:·malan yazmıştım. Halbuki bu 
Elaziz mebusu olan zat, üçiincü met. 
usan meclisi mebuslarmdandır. Benim 
anlattığım. ba..skasıdrr. 

Reis Sadettin, şöyle sormuştur: 

Lastik fabr· 
mak tehli 

Muharrir lliiscyin Cahit 

- Siz, Ü~~rüp mebusu Sait Hocadan. 
bahsettiniz, degil mi? 

- Evet! 
Hüseyin Cahit Yalçın, bu arada bu 

isimde başka mebuslar da bulwıd..ı,:'11-
nu söze katmıştır. 

Hakyeri, istinabe kağıdının Elaziz 
hakyerine gönderilmesini kararlaştır
mıştır. 

mi? 

Hava gazı tarife
si de inecek 

Fabrikatörler "Derdimize çare bu un
mazsa iş yapamıyacağız,, diyorlar 

Havagazi tarife komisyonu bu ay 
içinde toplanarak yeni altı aylık tari
feyi tesbit edecektir. İsviçre frangın
da tenezzül olduğundan havagazi ta. 
rifesi de inecektir . 

Metremikap başına 50 para kadar 
bir inme olacağı tahmin edilmektedir. 

Tıp Encümeni bugün 
topla"ıyor 

Türk.iye Tıb encümeni bugün saat 
on sekiz buçukta Cağaloğlundaki E
tıbba odasında toplanacaktır. Toplan
tıda profesör Nissen tarafından göğüs 
içerisinde kan ~velanı üzerinde mih:ı. 
niki tesirleri klinigi ve delaleti hak
kında bir tebliğ yapılacaktır. 

Zaman zaman mevzuubalıis olan' 
lastik ayakkabı meselesi gene ortaya 1 
çıktı. Bazı fabrikaların kapandığı, di
ğerlerinin de iş yapmıyacakları söy
lenmektedir. Dün bir arkadaşımız lar
tik fabrikatörlerinden birile görüşmiiş 
bu husustaki fikirlerini sormus ve va
ziyeti tetkik etmiştir. Lastik fabrika- [ 
törlerinin dertleri üç noktada toplar. 
maktadır: 

1 - İstihHik vergısınm fazlalığı, 

2 - Takas meselesi, 3 - Ecnebi ma
mulatı. 

Bir fabrikatör bütün lastik fabri
katörlerinin dertlerini şu suretle an. 
latmıştır: 

- Biz, hiç şüphe yok, ki hükumetin I 
temennisi pek samimidir. iktisat sistemlerine zıd bir istekte bc-

'f. ;f. Jf. lunamayız. Böyle birşey aklımızdan 

Proiya gazetesinden: bile geçmez. Yalnız şuna kaniiz, ki ye-
Suriye hududu civarırııda iki Türk ni kurulan ve inkişaf zemini bıılan His

fırkasmm tahşit edildiği hakkındaki ha- tikçilik himayeye muhtaçtır. Bu olmadı 
herler Ankaradan resmen tekzip edildi. ğı takdirde. ma~lcsef fabrivkaları kap~
Türk _ Fransrz ihtilafının fena bir se- mak mecburıyctınde kalacagız. Marnafıh 
kil aldığına delil olmak üzere göste;i!- h.enüz isi tamamile bırakmış bir fal:?.

1 mek istenilen Atatürk'ün Konya ya se _ rıka yokt~r .. Fakat yazlı.~< ayakka~ı _i
yahati de Eskişehirdeki uzun müzakere- mal mevsımı başlamak uzcre o!augul 
!erden sonra Konyadan Ankaraya dön- halde henüz b· slanmamıştır. Istan
mek suretile neticelendi. Sancak mese _ bulda beş histi!ı: fabrikası on on be.c; 
lesi Türkiye ile Fransanın dostluk mü· de atelye varcLr. Atelyeler calıı::ıyoı-, 
nasebetlerinin samimi surette devammm lar. çünkü istihlak vergisi vermiyor
temini için şimdilik iyi bir yola girmi~ lar. Bizse mamul kalo~ lastiklerin ki
bulunuyor. Esasen bundan şüpheye düs losuna 100 kuruş istihlitk vergısı w. 
mek de caiz değildi. Türkiye hükumeti riyoruz. Diğer verg-iler de ilaxe edilir
bidayettenberi sulhun devamından men- se kilo ba.'.']ma bir buçuk lira vergi ver
faattar bulunan iki dost devlete yakı - miş oluyoruz. bu 50-60 kunı~a olaıı 
şacak surette hüsnüniyet ve kanuna ri- ham kauçuğa i!ave edilirse kaza.nc·
ayetkarlığım kafi o'~rak göstermiştir. mızın ne olab'leceği göz önüne getiri· 

Türk unsurunun kahir suret - lebilir. Bir m;· ltlet önce lfıstikcileri,-
te mecut bulunduğu Sancak işinde Tür- a>·akkabıcıhğı öldürmekte olduğu ile 
kiye 1doğru ve hakkaniyete muvafık bir ri sürülüyordu. Katiyen varit olm1yaı1 1 
hal ı:ıeklini arzu etmektedir. Bu arzusu- bu iddiaya Yeril<.>cek revan çok kıs:-
nu da Anadolunun su1hunu boııbi!e - drr. Fabrikalarımız senede piyasay .. 
cek olan cebir ile def'il bir it'lfı'la eldel anc::ık GOO b·n cift yazlık aYnl·kabı <'' 

~tme<Ti takip etmektedir. Buna d::ıir o -
lan Ankara tebl;<Ti r.ivanmrz P. kdeni7. 
vaziveti11in her ti1~1 ii enrı:.-er1 -ı ?~!\rlc 

bnl11nr1 .,~una kat'i olarak delil teşkil et
mektedir. 

karab"lınektedir. ki on yedi milYon nf
ftıslu Tiirl<ive için bu r::ılrnm hiçbir şey 
ifade etmez. 

Bizi çok mi'!)klil vaziyete sokan. dr. 
ha doğrusu daha ucuza almamız nıüm-t 

kün olan kauçuğun pahalı temin et
memizi icabettir-en takas meselesidir. 
M:alı takas suretile get:rtmek için prim 
vermek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu 
prim yüzde elliyi buluyor. Serbest dC. 
\'İZ almamıza müsaade edilse, yahut 
ba.'.}ka bir çare bulunarak bu primden 
kurtulsak bir parça ral1atlamış olaca

ğız. 
Aksi takdirde haric;ten gelen kaloş

lar da bize rekabet edeceklerdir. On]ar 
kauçuğu prims·z ve kolayca temin et
tikleri irin buralara on on bes kuruşa 
fazla fiyntb satarak bize rekabet e
diyorlar. Hükumet, bunları menetmek 
istemez. Cünkü t~kaqa tabi tutuluyor. 
Biz de muhakkak ecnebi malı menedil
sin demi:·oruz, fakat halimiz açık, ver 
gi, prim ve ecnebi malı rekabeti kar
ı::ısmc.la c Yam etmemize imkan yok
tur.,, 

HA ı:; l'i:R alf1 qaşında 
"HABER., arkadaşımız dün! i sa. 

yısile be ünci yılını bitirmiş ve rltın
cı yasm·i basmıştır. Arkadaşımız· can
dan tcbr;k eder ve b .. yü!t "muvaffaki.. 
yeller temenni ederiz. 

Mf's~eki konferanlar 
devam edwor 

Kültür direktörlüğünün vermeğe 

ba.şlad ğı ilkokul öğretmenlerine mes
leki konferaıısla.rın iki gün Kadıköy 

öğrenı<.>nlerine l\:adıköy 12 inci okulda 
verildikten sonra tamamlanacaktır. 

Bundn.n sonra ayın 20 inci ~arşamba 
gi.inü Üni\·ersite konferans salonunda 
Bay Fuat tarafından biitün öğretmen
lere toplu bir halde hayat bilgisi mev
zuu etrafında bir konf crans verilecek. 
tir. 

Y<zın qelecek tal~bel r 
İngil z ve Avusturya talebe birlik

lerine.len lic; grup yaz tatilinde Türki
ye dahilindeki EChirleri gezmek üzere 
şehrimize geleceklerdir. Bu talbelerin 
yapacakları seyahat motosikletle, yaya 
ve otobüsle olacaktır. 



ünkü eşidede Kazanan um ralar 
Eminönünde 1ekkollu Cemal 

. . 
listeınizin f!Öste~ di~i gışesı 

mükafatları derhal verecektir. 

No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira 
# 

137 30 182 30 193 50 919 30 902 50 877 50 222 30 
270 1000 382 100 195 50 971 50 24133 30 950 30 233 50 
379 50 441 30 242 30 19037 30 215 30 29112 100 244 500 
406 50 488 50 251 30 149 50 221 100 141 100 303 50 
407 50 534 50 253 200 431 40 272 30 231 30 321 30 
481 50 562 50 460 30 4G2 50 283 30 273 50 332 50 
542 50 565 200 503 50 584 30 367 50 266 500 425 50 
732 30 602 50 568 30 621 30 455 30 333 30 468 30 
802 100 687 30 614 200 730 50 481 50 383 30 605 100 
835 30 772 100 667 50 792 50 565 50 390 30 702 50 
941 30 797 50 847 10000 961 50 613 30 442 50 761 200 
966 500 875 30 14016 50 20083 30 642 30 902 50 862 30 

1021 30 973 30 18 30 103 30 644 500 918 30 974 50 
115 30 8128 50 25 100 107 30 661 30 995 30 

50 128 50 142 30 103 30 197 100 778 50 30 26079 
30010 30 

267 500 159 30 164 30 200 30 819 500 82 30 164 

324 50 330 30 216 200 234 30 832 100 soo 181 30 
100 200 394 500 356 30 299 30 233 500 25106 50 369 500 269 

522 30 430 50 410 30 318 30 158 100 30 304 50 
376 

571 30 522 500 431 30 404 500 177 30 449 30 435 30 

738 30 526 100 507 30 465 30 273 50 503 50 676 500 
983 50 571 30 516 30 489 50 357 50 739 100 695 30 

2036 30 773 30 523 30 575 500 385 200 834 500 807 50 

52 500 830 30 619 50 591 50 431 30 835 500 810 30 
57 50 9083 30 664 30 802 200 512 30 31018 100 37042 500 
74 50 144 30 745 30 873 30 553 50 23 30 46 50 

125 30 277 30 774 30 932 30 587 50 59 50 110 50 
171 100 360 30 804 50 939 30 591 30 152 100 120 30 
218 30 571 50 823 100 21012 50 597 30 397 30 140 500 
227 500 616 50 825 30 97 30 783 30 414 50 149 30 
327 50 617 30 830 50 134 50 801 500 706 30 166 50 
415 30 634 100 15009 50 142 30 813 100 780 30 171 30 
536 50 744 50 95 30 159 50 835 50 799 30 223 500 
882 50 770 30 176 50 388 30 858 30 903 200 224 30 

3187 30 907 30 252 500 475 30 899 50 
30 308 500 

557 30 922 30 365 500 491 50 988 100 32266 

723 50 961 30 532 50 617 50 26011 500 300 50 417 100 

788 50 995 30 538 100 623 30 207 30 321 100 433 30 

875 30 10024 30 717 50 649 50 242 50 333 50 480 500 

4001 30 27 30 872 500 785 50 247 12000 337 50 517 50 
385 30 546 30 385 500 72 500 937 30 919 30 276 30 

398 100 120 50 16269 30 983 30 368 30 431 50 670 30 

509 50 259 30 278 50 997 200 387 30 663 100 766 30 

564 50 452 50 507 30 22004 50 400 100 823 50 827 50 

735 500 472 50 559 500 92 50 431 50 840 30 840 100 

769 30 567 30 627 30 111 30 444 30 842 100 877 30 
816 50 570 50 786 50 131 50 491 30 870 30 917 50 
902 30 666 30 822 30 285 200 521 30 33167 50 948 50 
9UI 100 669 50 823 30 355 1000 665 30 258 30 38048 500 

7 30 675 50 17093 100 373 100 668 500 270 30 167 50 
5154 30 743 50 96 30 408 200 689 30 329 50 220 50 

208 30 782 30 120 50 434 30 770 50 336 50 308 30 
291 30 848 100 159 ŞO 467 100 7'J4 200 395 100 431 30 
302 50 g5g 50 359 30 573 200 876 30 478 $0 436 50 
635 30 871 30 421 500 918 30 27129 30 531 30 450 50 
658 50 918 30 425 50 935 50 liO 30 .S43 30 546 50 
685 50 11150 50 458 500 976 30 17.'i 500 643 30 677 100 
964 30 155 100 516 50 992 500 498 30 644 100 690 30 

6005 500 186 50 740 50 23066 100 518 30 675 50 
30 

779 30 50 780 30 715 
38 30 1992 500 104 30 681 739 50 
66 500 245 50 780 100 167 500 757 50 890 50 

30 756 
248 50 381 50 792 50 253 30 775 30 946 50 

50 774 
359 30 397 50 836 30 268 30 778 30 34003 30 
430 50 409 500 892 30 292 30 887 50 152 30 915 30 

454 50 . 653 500 984 30 301 30 896 50 185 30 919 30 

516 30 657 50 18096 30 306 30 938 45000 384 30 956 30 

671 30 823 50 175 30 344 50 953 30 416 50 39308 30 

679 30 12015 50 249 30 347 50 28081 50 474 30 315 30 

684 30 21 30 290 30 404 50 226 30 698 30 353 30 
737 30 112 100 425 30 481 30 412 30 786 50 437 30 
771 50 261 30 427 50 576 30 479 30 899 30 467 30 
795 50 349 50 617 30 664 50 490 30 967 50 656 30 
836 500 412 30 637 30 686 100 605 30 35138 50 675 500 
906 30 629 50 i47 100 743 30 641 3000 172 .500 756 100 ... 7143 50 . 829 200 767 50 752 30 655 30 218 30 790 30 
147 50 13051 500 857 30 839 500 838 50 219 100 826 30 
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ASILAMIYAN ADAM 
Nakleden: 

Hikmet Mt.inir 

-2-
. adecc bir yangın olmuş \e bu arn-ı 

da ihtiyar Kiys yanmış değildi. Yapı
lan tahkik ve muayeneler neticesinde 
nJa.şılmı:?tt ki, ihtiyar kadının boğazı 

kesildikten ve kafatası ağırca bir ::ey
il• parçalnndıktan sonra ~angın ol
muştu. Ynni, 7~nnth yulnız kadrn ev
' eli Yah.şice öldürülmüş, sonra ya
l.ılmışt1. 

Evin ateşe Yerilmesindcn maksat 
anlaşılıyordu. Cesedin y.anma.sı n bu 
~UTCt1c <'İnayetin meydana çıkmama· 
t'I • 

Polisin araştırmaları, m·c dört yerden 
ate .. Hrildiğini meydana çıkardı. Ilü
~ ük merdiven, ihtiyar Kiysin yatak 
od:lst. )Cmek oda.c;ı '\"C ayrıca bir dai
ı·e .. 
Yangını çıkarmak için parafin ve 

kağıt l llanıldığı anlasılıyordu. Çiin
kü bu iki ; yin de izlerine tesadüf 
edilmifli. lhtiynr k;ıdmın cesedi bulun 
dı:rğu :z.-ı an bn ces t, tamamen dcğil
M de, kısmen )anmz..,. H? boıuimuo;tu. 

fatmazel :Emma Kirs altmış sekir. 
yn~ındaydı. Babakomb ı.öyünün sahil 

tarnfmda bii) ük bir küy eYinde otu
ruyordu. E'· kendisinindi. Aile bakı
mından yanızdı. Yalnız iki ya;;;h hiz
metçi kadın bulunuyordu. Bunlaı· 

otuz kırı, :seneden beri nmtma~eı l~İ) · 
::.in )anında çaJı:ı;mnktaydılar. Bir de 
taze hir kadıncağız rnrdı ki, ihti)nr 
matmazele aşçılık )apı) ol'Cl u. ·ru lnız. 
;:unu da sö) lcmeği unutmayalım. A)
nı e\l' ~.alı.un ,.e öteberi ayak hizmet
leri gören .) irnti )a~lıtrındR kadHr da 
lıir delikanlı d . ha ,·ardı. Bu defü.nnlı 
l'\·dc) cgfıne (•rl,ckli. .\dı Con l:i idi. 

ihtiyar l\latnıazcl Ki)'!', eli açık 
hir insandı. 'on l.,i, cinayet 'ukubul. 
nmdan çoh önce de onun hizmetinde 
lmhnrn) ordu. Fnkat bir ara a~ nldı. 
Ve bahriye) e girdt Çok ~rırrneden eti,. 
riiğe çık:rnldı . Ye gene :\latmazel i) i 
!,alpli fü~Sİn dclfıietile lJir ba-.kn C\"t' 

alındı. L:tl .. in o c' de bulunduğu mü<l. 
detçe Con l.i rahut edemcmi"': Ye hnzı 
'iiİmüş takımlar çalmı-.tı. Yakalamp 
altı ay u ·ıı· ccz:ı)a mahl\\°ım <?dildi. 

Con U, nlt1 n) ct·ta mı gördli!.tcıı 
sonr.a serb t bırakıldı. Fnı.at ortada 

kalmıştı. h<'ndi ine ha.kan yoktu. lti. 
bar eden ) oktu. Çünkü artık lekeli 
hir adam olmu~tu. MatmaZ<!l Kir.-; 
tekrar onu himaye etmek i.stedi ve ya. 
nına aldı. 

Con Li. 1,<'ndisi ek bu ihtiyaı· kız. 
cağı:ıın. dünyadaki insanların en i) i. 
si olduğunu önüne gelene söyliirordu. 
::\aı ıl öylemesin ki en büyük şefkati 
ondan görüyordu. 

Con Li. kendisini himaye <!den hu 
l.admı öldürdii mü. öldürmedi mi. o. 
rnsı da bir zamanlar üphcH kalmış. 
tır. Fakut muhakeme neticesinde juri 
hl')Cti Con Unin, fatmazel Kirsi öl. 
diirdüğü kanaatine ,·nrmıştı. 

Con l..iye sorulduğu uıman şöyle 
eli~ ordu: 

"- l~n juri he) etinin kararına 
lıirşe) di) emcm. .J uri he) eti, öniinc 
konulan deliller k..'\r ı ında daha baş. 
k.a tiirlii hareket ('clcmcz, lıeraatime 

hüme) li)cmezdi .• , 
Con l..i, !'\fatmazel Kirs ciıta)eti. 

nin bn.,ından sonuna kndar bu yolda 
iddialarda bulunmu;;; 'e daima masum 
.ılduğunu Beri ... ürmü;.tü. 

(on Li, Matmazel l\i):sin cnnın 
ıH knhnda oturu)ordu. Yan•rının ol. 
du•'u geC<')İ şöyle anlatı)or: 

· '·- L') u)ordum. Birdenbire (\~an. 

ı:,n \;ıt·!) frr~ndı ile U)andım. Dcr.I 
!mi ofüıdan cıktım n Üç kadın hir..1 
mct~inin mcrdh en başında tt-lftı;; i~n.4 

Pam 
ilk siparışler Şubat 

ortalarında bekleniqor 

Uyı~tunıcu inin. 
.-tarlar Genel <li

rcktörü. Bay 
Hamza Osm!rıı 

Pamuk ipliği iş
leri hakkında kcn 
disile görüştüğü

müz Uyuşturucu 1 
maddeler İnhisarı 

Genel direktörü 
Hnmza Osman ga
zetemize şu beya
natta bulunmuF
lur: 

"- Gümrük ta
rifesinin 366 A ve 
366 B pozisyonle
rına giren iplikle
rin G. !. R. rejimi 
dahilinde memle
ket imiı.e ithali j. 

daremize verilmiş
tir. 

Bu iplikleri mulı 
telif memleketlere 

sipariş ettik. İlk siparislerimiz şu
bat ortalarında elimize geçecek ve lk
lisat vekaletinin evvelce koyduğu fi
yatlarla satılacaktır. İstiyenler şimdi
den müracaat edebilirler. 

İlerisi için, herhangi siparişle mn
lm teslimi arasında g~cek müddet 
nazarı itibara almarak, ihtiyacı olan
ların idaremize zamanında müraeatıa
rı 1§.zımdır. 

366 A \'e 366 B maddeleri haricin
de kalan ipliklerin ithali İktisat vekfL
lctinin müsaadesile herl~es için müm
kiindür. 

Şunu da ilave edeyim ki yaptığımız 
tetkikler neticesinde taleplerin azaldı
ğı görülmektedir. Bununla beraber ih
tiyacı olanların zaman knybctmedt'Il 
ve bu hususta ihmal göstermeden ida
rcmiı.e müracaatları lüzumunu tekrar
larım ... 

Hava Kurumu balosu 

Programı 

öôLE NEŞRİYATI: • 
Sruıt 12,30 Plft.lcla Türk musJkiSi 1 

havadis. 13,05 PH'ılda hafif mUzıl<. 1 2 
14 00 muhtelif pHUt neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Plılklıı dnnıı 
J\:onfl!rnns. Suat Dcniıı tnratındaD· 
Nezihe ve nrkadalftnrı tarof)n9ıı.n Tur1' uf!' 
si kisi ve halk nrkılnn. 20,30 Tür!< nı OO 
heyeti. 21,30 ı;ant ayan. Orkestra. 22. 
jans ve borsa. haberleri ve ertesi gUnUn 1' 
romı. 22,30 plll.kla sololar. 23,00 Son~ 

j Polis Ciaberleri 1 

Para iiçin ~ırı aJ1 
cam ar 

Kumkapıda sakın Kemal adı>l 
biri diin akı:;am evinde otururken 1\ 
de§i Kemal. eve gelmiş, para ist.eıW 
tir. Kardeşi kapıyı açmayınca eline tf 
alarak camları kırmağa b~lanııc; 

I<emal 15 cam kırdıktan sonffl ) 
knlanarak hakkında takibata ba 
nuştır. 

KUMBARAYJAÇARKEN-p.s; 
tarcılarda Süveyş mahallesinde otu 
Kemal kumbarasını açarken elind 
bıçak kaymış ve üzerine sa!Jlnil 
yaralıınmıştır. Yaralı hastahaneye 
dırrlmı!jtır. 

KAMYON CARPTI - Dün sS 
14,5 da Ortaköy:ien Bc!}iktaşa gitıı 
tc olan ~oför Alinin kömür yüklü 1' 
yonu yol kenarında duran va~ 
Şükrüyc çarparak zavallı adnmc:t 
yaralamırtır. 

Ali :}•akalanmıstır . / 
KALP DPR!JASIXDAN ôLVJl 

Arap camiindc oturan Derviş ..ı\11~· 
adında bir soğancı dükkanında ~ 
satarken birdenbire üzerine fcnaiıl> 
lcrck dü~üp ölmfu:tür. Yapılan f.1 
yencdc Allmedin kalp dunnasınd~Jl 
düğü anlasılmıstır. ~ 
~~~~~~~~~~-_......... 

DAVET 
Bu yıl Hava kurumu balosu altı 

3ubnt cumartesi günü akşamı Perapa- lst<ınbul MiWdeiunw.11ıiliğinM~ 
ıbs salonlarında verilecektir. Balo İstanbuln geldiği. n.nl:ınılnn 1 

·ı ı ı ak ·• mruı nn:ı.hl. esi !lzrı.smdnn • =M1n'\ ı. ı e me.$1-ı o m uzere Hava kuru- t 
munôa Bayan Müşerref 'Ostünda)m, hemen mcmuriyetimize müraca!l _.., b... · · tcnizl ·ı· · ıunu· başkanlığı altmda bir heyet çalışmağp • mesının gaze e ı anı Nca o:_../ 

başlamıştır. J Güneş klübünde konfera"' 

1 Güneş Klübünden: 

1 A s k e r 1 i k i ' 1 e r i ı 16.1.937 tarihine tesadiif eden,, oıı 
müzdeki cumartesi günU saat ıs,sO 
Bav Hıfzı T~vfik tarafından cdeb1~ 333 doğumlu ların ilk 

yoklamaları 

333 doğumluların ilk yoklamalarına 
başlanmı:;ı olduğundan Eminönü, Fatih, 
ve Bakırköy mıntakalarmda ikamet e
den ta.sra şubelerine mensup 333 do
ğumlu yabancı erlerin 15. 1.93 7 per§em
be gününden itibaren her gün Sulta
nahmette Dikilitaş kar§ısındaki yaban· 
cı Eminönü askerlik şubesine nüfus 
ciizdanlarile gelmeleri iliin olunur. 

de olduklarını gördüm. llir tane~i 
şöyle haykırıyordu: 

- ~lntmazt•I Kiys nerede? Aman 
onu hulahm. 

Con Li hundan sonra hl'men hanı
mının yatak odasına koşmu\\', fakat 
onu orada görl'merui5. llu ~ırada e\'. 
muhtelif ycrlt•rinden ate~ \'C dumanı 
iı·('l'iı:;inclc bulunuyordu. Gerek C'on Li 
gcrt•k cliğcr ii~ kadın hizmetçi. evin 
alt lmtmdan iist katına ı adar bütün o. 
dalarına ı.o::,.uı;;mu~lar. Fal:at 1\fatma. 
zcl r\iy~i hiç bir y('rcle bulamamı:lar. 

~iha)ct Cem Li ~emek oda~ına 
do·;ru git~i>;. Oda doman içinde .. 
Li pencerelerden birini açmnğa çalı. 

sı.ror. Fakat pencere kilitli. l...i .. diı'SC. 
~ile t"nnıa saldıı·r)or. hatttı dirseği 

kesilip kan icinde ka1ı)or. T.aın hu 
cla.kihıda kadın hizmetçiler, l\latmn_ 
,'(' f J\iysi bulduklarını bağrışarak bil. 
diriyorlar. J\adınc:ığ"ız yerele gecelik 
elb~r,.,ifc yaıı~·onlu. Yucudunun ~:1. 

m;ı )anmı ... tı. \·c hir kan yığını için. 
de bulunuyordu. 

('-0n lA nızi~ eti böyle anin tı~ or. 
Faknt 'akn mahalline poli geldi"i 
1 ... 1man Con Li) i tcvldf ettiler. Con Li 
t•Yclc bul un an ~ cg-fmc cdtekti. !\ ctirt.> 
iHbarile. bu deh ette bir dnay~ti nn. 
rak ont•n k,u'' etinde bir 01dnmrn i-.!i. 
) cbilccdHne hiikmcdiJmi olncnl. tı. 

( l · arm devam ediyor) 

hakkında bir konferans verilece# 
• 1 

Aır.a. ve dostlarımızın bu. toplatl · 
şeref katmalarını dileriz • 

Ekınek fiyatı 
1 staııbul Rclcdiyesi11clt•ıı: ~ 
İkinci kananun on üçüncü car4 

ba gününden itibaren birinci nev; ' 
mek on kuruş otuz para ikinci nevi t 
mek dokuz kurus yirmi para, frarıcl 
on bes buçuk kuru§tur. ,_./ 

(Yeni ne~riyat J 

Hicran sabahı 
11 Şair Zckcrlyya Göknytaç, şiirlerini bU 1 

alUnda toplılarak Aiyonkarahi&arında t 

bir §Ckildc bastırıp çıkarmıştır. mtapt& 

cc ve aruz vczinlcrilc vC' şairin ölçUlil il 
~ cznl ndını 'crd ı1"i bir vezinle ynzıl ın " 
lcr ,·ardır. Al. lmd:ırlannn tavsiye rd~ 

IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir 1iqatrosu 
TF...PEBAŞI 

Dram Kısmı 

Bu aksam sant 
20.30 da 

SORTVT\. 
Son haftnsı 

' mı 1111~11111 

11 
· ııu~· 

!1111111~ Fransız Tiya:.rosı, 

Opr>rct Kıs:nı 

Bugün saat 14 de Çocuk Tiyatr05~ 
F 11'~11( 11 ve akşam saat 20.sO 

/,(hs 11J}4T !':'<m hafta;:./ ---
SARAY Sinem:ıc;ınA""' 

Bu ak am s t ::ı 
Zozo D.ılm 'm 

i tırald'c 
E !\/ 11/ı 1 • 
F 'l\/ "'AS 

t • : 

Ynrm nl "1 T n'd 
ENAYiLER 



Anasını Gör Mm. Simpson 

Kızını Al 
1'hnnıı•'llıınıııı111 
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Ya )'\i:::: l~tanbul içinde. hatta dün-ı numı atmam .. Anladım kafam dwnanJa
hı.1111\ftıad ~ IUzellikte bir menendi dab:ı yıp be§ lirarun altından ~sin, üs
dıiın:hn •gından, görenin ağzı nçık kal. Hinden çıkacaksın! .. 
ııa ita~ ~tlunJp tepesinden topuğu- Y ekçeıim,, hariçtekilere karı• ne ka
'"' ll~dunun her bir azasını, en· dr.r li.sanı katip, ddepli akanlı, arif za
hir ~~besini, aıcakkanlıJığını öyle rif ise evde de inadına o kadar dili per· 
~;l!· Cltniıti ki gencin ağzının suyu bizsiz, mamelesi kaba, tulumbacılan ~
,,~ 2avallcık adeta ıihirlenmitti; ter ... 
lu. daJıi gibi kulaktftn aşık olmuş • Kansının göz kandilinin pırpırın:a 

4...-o. k .. ....... a~ eatarıp attı: 
OJlea• • 

sı~ ını kimseye kaçırmam. K.a· 
Seı. li da heın günah, hem cna}·ilik. 
biitün rlrtırn & benim olacak. Bu uğurda 
h~rı ed karlıklnnn hepsini yapmağa 
~ ftl \'e he .., • - Sö' .. IOz; sö .. P-•nı yapacagım... zum 

aa 1111\dcn d.. d' • :1 d"" -Yılır.. onen, ının en onmuş 

l\bd . 
~ "ı:rahınan Efen<liciğim, maalesef 
~ ~· taruıtık. T<abii da.'1a beni pek 
~dii~akat bilenlere sor. Ben tii -
'-r def ~.alamam. Yalnız, kendisini 
Ilı.~~ IOrtnekliğim, iki kelime ko
~? .. oı:._ıırn da lizım, öyle değil mi 
•t l:ıit....:_ da olur diyonun, o halde bu 

c: --, aa111ır. 
.,, ~ liaıunu .. • -~~· .. d • ..., 'Cf...ı._ • • gonneyı, - -.ı ıun e-
Jta.., ~rgüne kararlattJ:rmıılardı. 
d~ • ~ hiç bahis açmmnıfb. Gi-

- T~ ıçın de ,öyle demitli: 
'1ı... Pafayı menfunm çırak çı • 
~dil 1 erneicdarJanndan, nanv sabıkı 
~ h11tt.:~ ~ hazın Aıiyaıum olan 
'iiıa ~-.ın evine ıelir-, orada görür· 

.\l..L_ ~ı .. 
~, Taksim bahçesinin 
~ aolralcta, araba bpıımm ö -
>I k-!et. ile iıi piıiribn, Ekmel Be
,~e ~ıl getireceğine bir yol 
..., ~ hani .. Eskice m elbiM giydi

" ltannın ahret oğlu diye eve 

il~~ bir 'di \'e'l:İr evladma teklif ede-
ar ~~.eıtınemi~ı.i c!e .. KGm!ulann ai· 
'"~u dedikoduyu tutturacak -
r~:.l~le !alkanıp çalkanıp du • 

~ ı.. 

~-~~! .. Km mıırballede biı
~ ~~~ lci? .. Uç bef günün 
'e ı!---~ yere çekilecek. Kim 

\':·~ de-a· 

bir okkalı küfür verittirdikten sonr"at 
- Ulan marsık. dedi, ne makamd:. 

2·rlayacağına bilmeden, le, ağzmr açıp Amerikalı bir gazeteciye hatıralarını 
ortalığı kokuya boğma!.. anlatan ve gazeteci tarafınran da bütün 

Dalaımaları hiç eksik değildi. Gece dünya gazetelerinde neşredilen hatıra
g ündüz uç saça, beıbaşaydılar. Beş d"· lan için Madam Simpson bu macerala-
kika sonra ne var? .. Bir şey yok.. rın hakikate uygun olmadığını söylc-

Ziba, rmktedir. Yalnız Amerikalı gazeteciye 
- Ne dcd!n, ne dedin? Söylediğini "kendisinin hakikate uygun bir portrc

bir caha tekr:ı:-la bakayım kör nikoli!.. sini çizmek için .. müsaade vermiştir. 
diye atılıp gırtlak gırtlağa gelmelerine Bundan başka, Amerikalı gazetecinin 
ramak kalmışken, Abdurrahman •tas• - kendisile üç batın öteden kardeş çocu· 
dan aldı: ğu olduğunu, Amerikadaki adete göre, 

- Arapçığnn, timdi çeki~menin ıı • bunun için, bu ünvam ta§ıyamıyac:ıf;ı
ruı değil. Seni Hafize karının evine yol- nı da ilbe etmektedir. 
hyacağım. Bizim sağmal ineği, anlama- Nevbold Noyes, Madam Simpsonun 
dırı mı be vezir zadeyi, yann değil Ö • bu itiramla ıu cevabı veriyor: 
bür gün oraya götürüyonun. Piçle kar- "Ben esasen bu maceraların yazılma 
trlaıbracağan!.. ama aab:k kralın müsaade ettiğini de-

Eda ile o gün iti nasıl pitinliiioi, ğil, bunların neırcdilmesini tasvip etti
sonra Abdülvehhap Paf&IUn konajına ğini söylemiştim. Madam Simpson da 
gitiğini, oililıe ıörüıüp böyle mutabık kendisinin hakikate uygun portresini 

lc:ıılcbklannr anlattı. çizmeme müsaade vermitti. Fakat, Vind 
Arap Ziba ~falllltb: aor dükünden bahsetmeden Madam 

- Onıaım ne bileyim ben, kerame • Simpsonu naaıl anlatabilirdim?,, 

tim mi Yar? .• önden söylese ne a müna- ,----------------. 
aebehiz ıııidam! .. diye söylene söylene 
çıktı. BORSA 

Y arnn tite rakile biricaç dilim pas 12 1 937 
tınna, küçük bir kasede lihna turşusu, ı-----------=-------
biraz da zeytin getirdi. K.ocaaile kadeh 
tokuıhmlp raktyı yuvarladıktan ıonrn 

yine odadan çıktı. Yeldinnesini gİymİJ 
olarak &'eldi; sordu : 

- Şimdi Hafizeye ne söyliyeceğim? 
- Diyeceksin ki V ezirzade yarın de-

ci! öbürgün, onun evine gelecek; öğle
den evvel, iki buçuk, üç arası, beraber 
geleceğiz. Edayı bu geceden gönün; 
kulağını büksün. Ben lazla uzun uza -
dıya görüıtimn, lizım gelen tertibatm 
hepsini yola koydumdu ya .• ~ih, 
sen de tekrarla. .. Bugün pazartesi, yann 

llli.aı&nııdlı ,J1ldn lpn:W olaalaı. llM 
rtlıde muamele SörmaJenllr, H•hmlar 
..at 12 cif' upıuue utıt 11.r•Uan.ur 

PARALAR 
•Sterlin c2:J. - •Şilin Avus 
•Dolar 1~- turya 2li.·-

Frank lU.- • Mark 11$,-
• Liret 12\,- • ZlotJ ;u-
•Belçika Fr ·:>.- • Pengo t'.-
• DrahmJ 2~.- • Le)' 14,-
• tsvtc;re Fr 07l>.- • Din&r t2-
•Leva l!S.- Yen 

nortn 6d.- • Kronbveç tı2-
Kron Çek. ~- • Altm ıou-
Pezeta •Banknot 

1 - KURU~ 13 il. KANUN 1937 ~ 

Almanyada hükumet ris, iğine 
ge.ecegi söylenen 

Görlng kimdir? 
Alsas-Lorende tayyaresile Fransızlara 
hücum eden Göring'in Fransızlar bir 
mucize ile kurtulduğunu söylüyorlar 

Bir müddettenberi, Almanyada da
hili bir siyaset değişikliği olacağı, B. 
Hitlerin bugün üzerinde bulundurduğu 
devlet ve hükumet rcisliklcrinden hü
kUm.et rei.sligini bırakacağı ve yerine 
şimdi "Prusya başvekili,, Unvanını taşı 
yan general Göringin ge<;eceği söyler.
mektedir. Bu husustaki kararın ,nasyo
nal sosyalistlerin hükumete ge!lmeleri
nin 4 üncü yrldönümü olan 30 son ka · 

nunda verileceği zannolunuyor. 
Bu itibarla, General Göring bugün 

bütün Avrupa siyaset dünyasının gözü
nü üzerine çevirdiği, bir şahsiyet olmut 
tur. Şüphesiz ki böyle INr değişiklikten 
sonra da Almanyan·n asıl şefi gene Hit 
ler olacaktır. Fakat Göringin Alman
yanrn idaresinde büyük bir rolü olaca
ğı muhakkaktır. 

Büyük harp başladığı zaman Göring 
tayyare zabiti çıkarak yeni mülazim ol
muştu. İlk olarak tayyaresile Alsacc.: ' 
(Alaas) da. bir manga ile Fransızlara ı 
hücuma geçti. Fakat az sonra geriye çe
kilmeğe mecbur oldu. Fransızlar o gü.1 j 
Göringin bir mucize ile kurtulduğunu 

aöylUyorJar. 
1915 de gene Fransızlara karşı çıktı 

ğı bir hücumda yaralanmış, ve gene bir 
mucize ile kurtulmu§tU. 

Nihayet 19-18 de Göring Almanyanm 
en büyük hava filosunun kumandam o
luyor; fakat az sonra harp bitiyor. O, 
bundan memnun değildi ve mütareke e
denlere kızarak tayyareleri teslim edece 
ğine yakıyordu. 

Bundan sonra Almanyadan da uzak
laf!Mk istiyor ve İsviçreye gidip bir 
hava yolları şirketine pilot giriyor. O
rada evleniyor. 

Fakat, çok geçmeden içinde vatan 

Göring ve lwrısr 

kaçıyor. Fakat Göring kendi hay"ibru 
kurtardığı halde, karıs·nın hayatını 

tehlikeye koyuyor : Karin, yolda üşüyor 
ve zatürreeye tutuluyor. 

Göring İtalyada bir müddet yaşadık 
tan sonra 1926 da affediliyor. Memle
Jtetine dönecektir. Fakat karısı hasta. 
O dönemiyor ve nihayet 1931 de mem
leketinde ölüyor. 

Bundan sonra Göringin hayatında 
daha hareketli bir devre başlıyor: ı 928 

de seçilen on iki Nazi mebustan biri o· 
dur. 1930 da bu fırkanın mebusları yü
zü geçiyor . 

Nihayet Göring Alman millet mccli· 
si (Reichstag) reisi seçiliyor. Nihayet 
1933 senesinin 30 son1 5.:tununda Hitler 
hükumete geçiyor ve Hitlerle beraber 
daha sıkı bir iş birliğine başlıyor. 

hasreti duyuyor ve tekrar Almanyaya ~------,.----,---.-. 
geliyor. Nihayet bir gün Münihte Hit- T k • Çarşamba P'ertemlte 

. . . k a vım I?. II Kft. 13 II. Ka. lede taıu§lyor. Onun fikirlenne ıştıra 
======t~o Şevva] I Zilbde ediyor ve beraber çalı§mağa başlıyor-

GUn dOğ'lflJ t ~ 4 7 25 
tar. GD.n batJfl ı 7 02 ı O 

O tarihten sonra Göring Bitlerin en j SabaJı oamAZ 6·0 .. 
7 · .i ..... ~ 6 23 ~~· ~yetli olarak, bir cihet 

cliiili -. ~ Vezir .de, Edamn ıör
~71ldrğı fotojnlftaki g~ncin 
O L.r • Onun tahantalMma zıddı. 
~ :ı., ~ gayet yakıııkh; bu 
'lrlİıs' C.~ çirkin .. Kız görünce, 
iirdi!J di~ (resimdeki delikanlı bu de
~. ~~fsm; (istemem de is· 
~ .. -ıi t»oyumca albna gark etse 

~•6 -
salı. Eda çarıamba sabahı ıayet erken,•----------------·• 

yakın iş arkada§ıdır. Hitler hükumeti, ogıe oamUJ 12 2.~ f2 23 
devirmek için ilk defa 9 sonteşrin 1923 J Cldndi nauıa.zı l 4,48 14.49 

~ ..... cletiJ deAn.. 
~,· ~ lmnıbn bir (adam '°· ) dah. Çelanİftİ... Onun kolayı 
-a· 
'~ ~r, nizant.eri denilen ma
~ ~ etirfiratmıı; sancıdan 
~ ~ desturun belaya taım
~ ~ laitmiı. Bu aabah biraz gö • 
~! I· Yataktan zorla kaldınp ge-

, ~verir. 
ı..., ~ ,dai adpmlu, yiizünüze gül • 

~ ._. ~ olunca, Te yahut kuv • 
~ .._. ~ almca, birkaç gün de 
~ ~ 'riic:utça çöküveriyor ve 
-.-~ ... Bu da insan .• 

~u· . . . . • 
' ~~, Soianaiadaki kontak-
. ' ~ doiTu evinde soluğu aldı. 
''·· ~yine müjdem var. Tak ~ Gç 1ı,._. - _..,, içeri girdi. C.ebe attı-
~~ ~~n ikisini sald11111ı, poti • 
~~ne~ .~ıtu. Birini çıbrclı. 

......_ Al ~ sonra uzattı: 
~· ·~~•ki dal111r1!. 
:;ı.'>t,.ı~ Oc:a, lairmaf dolat oldalar. Bi-
1••i 1.1~ '-ılıp Polka oynar gibi bir 

- ~· kör, gürledi: 
•11 ~c)' ~I~ ~ olacak. Mezelik bir 
1 ~·~ '~ tepgiyi kur. Keyf'ımiz 
~ .. .__ hir iki tane atalım!.. 

I}~ .Lı..._ ~?dan ("..ı___ı_ L' ••r1e 
~q: .•KllTKen, vır gu • 

b·' \J~ bo 
.iP t~- Ylu hazırlığa kalkııma. 

ııftk_t ~ '4'll r-c . . . L! 
-oeQ~~ ... cnı gıy, senı vır yere 

ıi:-ı·~ı> Ziba '°ile· 
• 1 llnı,.lıı ' ı dalcikn "n•eUıi ne~'e · 

J) ,.__, • ı· ........ 1'i ~nıtırt 1 • 
C~ eec?. Ben• L• • 
ı- ııt? .. y ' oar yere mi yollaya-
!~ ~"--~"· yahut l.angaya, ... _ • ~ ....... decr..:1 '? ö .. 'L~ 

•hll!l .:........ ... rna... nume °'n 
•"'ınern; kapı ~iğinden adı· 

güneı doğmadan H afizenin evinde bu • 
lunmalı .• Arada bir gün var, bir yann 

1 
var. Bu 24 saat zarfında her hazırhğım 
yapun, tamamlasın; bilbaNa koc:Mmll 
kart• ne ağız kullanacal"a kullansm; 
yakayı kurtanp dediğim saatte oraya 
gelsin ... 

Bu ıınlaı4da Kernanbı Şahap Bey 
ne alemlerde, biraz ela oraya gelelim: 

Şahap biçaresi, batına ıelecekler içi
ne önce<!en doğmuf gibi, günden güne 
peri?Na~mada. Karadenizde gemileri 
babnıttan farksız. Yalnız nıhça değiJ, 
vücutça da hali harap... Dibi delinmit 
bir çuval ıiıbi botalıyor, etten ve candan 
da oluyordu. O kaJıph kıyafetli, hayli 
cüaseli adam, akıama aaıbeha bir kuna 
kemik olup çıkacak. 

y ukanda dedikti, yine tdawlıyahm. 
Eda, ıon günlerde tOl"badakilerin çoiu • 
nu çıkartmııb. Piç Edalıimı, eski pa· 
tavataızlığmı, terbiyesizliğini, ağzı bo
zukluğunu yine takınmrıtı. 

Kocuını ıördüğü anda, domuz gör-
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tavırla hemen dudaldannr büzerek bir 

9~ - • Mtlml>NU A Blli J 

tara fa çarpıbna; katlan ç.tma; surat 
buruıtunna ... 

Şahapcı:k: 

- Yine mi rahatsıum, yine mi sonil 
horozlar 1ıagaı.dı, sultan?. Söyle, hil· 
dir bana; nerenden mıüıtekiıin aliyetü,. I 
ıan?. derken, haydi bir ekıilenme ve e- 1ı 
depsizlenme: 

- Elinin köründen müttckiyim .. Çat. 
tık be, hala pişmit kelle gibi sınbyor ... 
Pandomina soytanhğından ba§b i,in 
yok mu senin? Bayram yerinde değili7, 
çek aralnyı!.. . 1 

Adamcağız: (lnnallahe maassabi -
rin!), (Essıııbrü miftahülfereç), (hasbi· 
nallah \•enimelvekil!) leri içten çekerek 
bir köşeciğe sinerken, bir aealenme: 

- Hint, bana bak. Hede bir sultanı, 
ruiyctiinanı hrrştrnp durma. Bundıt 

sııJtan multnn yok, ;ınladm mı iki gözü· 
mün hiçbiri?., (Arkası Var) 1 

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

KURUN 
Abone şartları 

Vıllılı 6 •ylrk 3 aylık Aytak 

Memlekctımizde 7SO 420 235 110 
Y ııbıancı yerlere 13 SO 72 S 400 1 SO 

~°'~ Birlijine} 1800 <)~O SOO 180 
eırımyea yerlere 

Turluynun her poet. merkezinde KURUN·r 
abone yıızılrr 

Telefon 
idare: 24370 
Yazı itleri: 21 413 

Poeı. kutusu: 45 
' I clı.raf adrui: KURUN bı.nbul 

Basıldıiı yo: lıaanbul Ankara Uıdd~ 

VAKiT Yurdu. 

Sahihi : ASIM US 
Ne§riyat direktöru: Refik A, Snwwif 

de teşebbüse girişiyor. Bu hareketin ba. 1ı "kşıuıı namazı l 7.02 17 o::ı 
«nT"ıda Gö"".,. bulunuyor ve çarpışmada 

1

. vsuıı nıuruızı 18 ::ıs 18 S9 ":t··· • ~- r.m.aaır 5 38 5 .. 18 
yaralanıyor. Yıtm geçea gtıaJen J .i 14 

Hrareket bu surette aldm kaldıktan Yılm katıuı ı;-tını,.n ::152 351 

sonra Göring karısile beraber ltalyaya -=-----------•-----· 
Gezintiler: 

Unutulmayan 

lkincikanunun sekizinde Ankara 
radyosu, "Rauf Yek ta .. yı andı. Bir 

yandan bu büyük adamın hayatı, 

yaşayışı, yetışışı anlatılırken, bir 
yandan da eserleri çalındı. Kendi su
çumu herkesten önce görmek ade . 

tinde olduğum için, lstanbuldakilere 
bir şey derneğe hakkım yok. F akut 
keşke herkes, benim gibi unutkan 

ve nankör olmasa idi, demekten de 
kendimi alamıyacağım. 

Rnuf Yektaya. hen, · yalnız bu 
toprakların yetiştirdiği bir büyük a • 
dam diye göniil vermemişimdir. O · 
na şahsan da çok şey borçluyum. 

Beylerbeyindeki yuvasınn yıllarca 

taşındım, eşiğini aşındırdım. Her gi· 
dişten minnetim ağırlaşamk döner · 
dim. Bu böyle iken yıldönümünü, 

yas dönümünü unuttum işte. 
Öyle sanıyorum, ki rahmetlinin 

hatırası etrafında dalgalamm şu son 
çarpıntı da bizim Nurettin Artom'm 

eseridir. O olmasa idi, radyoların an
tenlerinde o gerçekten "yekta" Ra • 
ufun kalbi vurmıyacak. ruhu şim · 

~eklenmiyecekti. 

Rauf Yek ta, bence iki kere. bü · 
vüktür. Çünkü kendisi için hiç mad

di verimi olmryan bir sahada pir aş
kına bütün ömrünü harcamaktan çe· 

"Rauf Yekta,, 
S. Qezgln 

kinmedi. O, zekasr, ihatası, ilmi, sab· 

rr \'e yorulmaz.!ığile hangi yola gir -
se, zengin, meşhur olur, el üstünde 

taşınırdı. Fakat bir "havvari" fera -
gatile kendini musikiye verdi· "Me 
ragali Abdülkadir" denberi hemen 

ilmi tarafı hiç işlenmemiş, sarp bir 
fikir ormanına daldı. Musıki tarihi • 
mize dair yazdıkları, ~aşılacak derin· 
liktc şeylerdir. Fransız musıki an • 
s iklopedisi hazırlanırken heyet. rark 
için onu seçmişti. iki yıl çalıştıktan 
sonra, o doksan büyük sahifeye bir 
musıki vecizesi şeklini verdi. Pro -
valarını kendi düzeltti, resimlerini, 

şekillerini kendi yaptı. Sazlanmız, 
seslerimiz hakkındaki biitün biJ ... :si -

ni oraya döktü. Bitirdiği gün, r '.un· 
da gururdan yüksek bir aydınlı} ::ezp 

miştim. Son provalarını bana o\u • 
muş ve uculca: 

- Art!k musıkimiz kaybolmaz! 
Dem isti. 

Ankara radyosunun minnettar 
hntırlayışı gösteriyor, ki o da kay • 

bolmamıştır. Yalnız göniil isterdi, ki 

bu İ§i konservatuvar başarsın. Tür • 
kiycde ona özünden daha çok borç· 
lu hiç bir yer ve hiç bir kimse yok• 

tur • 



Devlet ~nemiryolla1'ı ve L.imanlarl· işletme · . · ... 
"" . 'Y . ~ , , A :_•-:_ 
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Muhammen bedeli 221775,15 lira olan 65000 normal, 3825 m~as, 
3500 köprülük kayın travers ile 100 adet meşe makas traversi 28-1-
1937 Per§embe günü saat 15,45 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 12338,67 liralık muvahkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5-1936 G. 

3297 No. lı nüshasında intiıar etmiş 
lınmış vesika ve tekliflerini aynı gün 
iıliğine vermeleri lamndır. 

Şartnameler beheri 1 109 kuruşa 
pqa veznelerinde sahlmaktadır. 

Adet 

1/ 2 30000 
1 1150000 
2 35000 
3 44000 

1259000 
300000 

1559000 

olan talimatname dairesinde a -
saat 14, 45 - e !-cadar komisyon re -

Ankara, Es'<i~""'Hr, lzmir ve 1 'aydar
(187) 

Beyaz 
Beyaz 
Kırmızı 

Ye§il 

Nümune kapsülü 

Menba su kaplannda kullanılın ak üzere lüzumu olan yukanda nu -
mara ve mikdarlan yazıh kapsüller a~ık eksiltmeye konulmuştur. Bu kap
&üllerin beher bin tanesine 155 kuruş fiat tahmin olunmu§tur. Kapsülle -
rin nümunelerile şartnamesi levaznn müdiirlüğünde görülebilir. İste!diler 
2490 numaralı kanunda yaz ılı vesika ve 181 lira 24 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 14/ 1 937 perşembe günü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3862) 

Açık 

Belediye 
arttırma ilanı 

Sular idaresinden! 
idaremiz depolarında mevcut 20000 adet bo! çimento çuvalı açık 

ertbnna ile satılacaktır. 
1 - İstekliler bu it için tanzim edilen ıartnameyi parasız olarak le· 

vazım servisinden alabilirler. 
2 - Artbrma 25 ikincikanun 93 7 günü saat 1 S de Taksimde İdare 

Merkez binasında yapdac:aktır· ( 193) 

w 

Denizyolları 
iŞLETMESi t;bul Levazım Amirliğ

S atına l m a 
Komisyonu ilanları yeni çıktı 

Ordu Hastanleri için bir yinni bet Dün ve yarın Acenteleri: Karaköy - Köprüba~ 

'rcl. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade I•••• Han telefon: 22740 •••il~ 

Mersin Perşembe 
f ostası 

Yalnız bu haftaya mahsus ol
mak üzere SADIKZADE vapuru 
1~1-37 Pertembe günü Mer
ain postasına saat 16,30 da kalka-

1 
cak Ye lzmire Cumartesi sabahıl 

• varacaktır. ( 189) • 

Be§ikınş İ~ra Dnirc.<ıinden: 

eninde iki yüz otuz sekiz bin üç yüz 
1 

Tercilme külliyatı 
metre patiska bir Şubat 937 Pazar -
lesi günü saat on bet otuzda lstan -
bulda Tophanede Satınalma Komis-
yonunda kapab zarfla eksiltmesi ya-
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
yüz kırk yedi bin yedi yüz kırk altı 
liradır. 

llk teminatı sekiz bin altı yüz o -
tuz yedi lira otuz kuruştur. Nümu -
nesi lstanbulda T ophanecle Satmal -
ma Komisyonunda görülebilir. Şart· 
namesi yedi yüz kırk kuruı mukabi-

Nıwwra 62 

Virgi)e 

:Maurice Rat 
Ahmet Reşit 

~,, ....... ,,,,~ 

~ ~ 

~I 

Bir borçtan dolayı tahtı hacza ah
nıp paraya çevrilmesine karar verilen ve 
h&len bir karoserile noksanları bulunan, 
bir motörden ibaret kalan Doç markalı 
otomobilin 18.1.937 pazartesi günü saat 
14 den 16 ya kadar Beşiktaşta Şair Ne
dim caddesinde 76 numaralı enkazcı 

Mehmedin deposunda açık artırma su
.retile satılacağından talip olanlann mu
ayyen gün ve saatte .satış mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müracaatta-

linde Komisyondan alınır. lsteklile -
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesikalarla 

beraber teklif mektuplannı ihale sa· ı 
atinden bir saat evvel Komisyona J Ü JV 

vermeleri. (285) (164) ~ . . 
:f. :t- :,. Fıyatı: 100 kuruş. V AKIT Kıtabevı 

n ilan olunur . (V. No. 20238) 

Lice 111/1 llulw/,· .Mahkt•m.esin
den: 

930 yılında 5ekirgelerin yok edilme-
si için Diyarbekir Ziraat bankasından 
ameliyenin sonunda geri çevirmek üze· 
r. Licenin Hani nahiyesi eski belediye 
reisi Aliye teslim edilen alat ve edeva· 
tın adı geçen Ali tarafından noksan ola
rak iade edildiği iddiasile Lice Hazine 
vekilinin açmış olduğu tazminat dava
sının cari muhakemesinde dava edilen I 
Aliye davetiye tebl'ğ edildiği halde gel· 
mediğinden hakkında gıyap kararı ve
rilmesi takarrur etmiş adı geçen Alinin 
hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
meskeni belli olmadığından tebligatın 

141 inci maddesi mucibince ilanen teb· 
ligat icrasına karar verilmiş olmakla 
dava edilen muhakemenin bırakıldığı 

gün olan 23.1.937 cumartesi günii saat• 
sekiz buçukta Lice Sulh hukuk mahke-1 
mesinde bulunmadığı t:ıkdirde hakkın
da muhakemenin gıyabında yürütülece
ği ilan olunur. "3703., 

Yedek Subay Okulu için 4380 
metre yatak ve yashk çar§aflığı bez 
2-Şubat-937 Salı günü saat 14,30 
da Tophanede Sabnalma Komisyo
nunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 3153 lira 60 kuruş -ı 
tur· Ş:ırtname ve nümunesi Komis -, 
yonda görülebilir. İsteklilerin kanu -
ni vcsikalarile beraber belli saatte 
Komisyona gelmeleri. llk teminab 
236 lira 52 kuruştur. (296) (165) 

• 
Yedek Subay okulu için 3000 a· 

det yün fanila 29-İkincikanun-
1937 Cuma günü saat 15,30 da Top
hanede Satınalma komisyonundn 
kapalı zarfla ehihmesi yapı ncaktır. 
Tahmin bedeli 5970 liradır. !Ik te.T.·
natı 447 lira 75 kuru§tur. Şartnamt" 
ve numunesi komisyonda p:örüle 
bilir. ls~ekli erin kanuni vesi o. =-r·ı 
teklif mektuphrım iha'e sa .. t;n,1 r 

bir saat evvel Komisyona vermele -ı 
ri. (291) (189) 

İstanbul • Ankara caddesi. Telf: 24370 

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

Sahibi '. ARIM US - VAKIT Metbaası 
:~e§riyat Direktörü: Refik A. f:seveııgil 1 

lstanbul Harici Askeri 

Kıtaatı ilan arı 
................................ 

Kor Birlikleri ihtiyacı için F air -
banks marka 1000 kilo tarlar 1 O a -
det baskül açık eksiltme sureti!e ab
nacaktır. İhalesi 23-1-937 Cuma 
günü saat 16 dadır. Teminatı 165 li- ' 
ra 75 kuruştur. isteklilerin belli gün 

1 
ve saatte kanunun ikinci ve üçüpci.i 
maddelerindeki belgelerle birlikte 
Çorluda Kor Satımılma K!>m · t;yonu -
na müracaat etmeleri. ( 190) 

/,'i/anbul Be:;inr.i İrm ılfrmurlu
ğumlun: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa~ , 

raya çevrilmesi kararla!tırrlan buz yap-j 
mağa mahsus iki adet büyük demir ka
zan, 20 metro mikabında iki adet bü
yük kazan borusu. 5 adet kısa boyda 
borular, iki adet ayaklı büyük demir ka
zan. 40 adet buz kalıbı 20 adet hurda 

l "elim·ye As 'r. etl Satı'' 
ma Kom· syonu 1Jao'• 

1 - Haydarpaşa hc:.atanesi!Iİ' 
kinciteırin 937 101\una kadal 
ihtiyacını. ka .. ;i, :ı:nak üzere 33'0 
vµk ye l 825 piliç alrnao1'tJf• 
vu~n b~~' .. li 23G7 lira 1{) lıund' 
licin ise 864 lira 75 kurµ:jtur-

2 - s ... rtn:ımesi tavul; ve 
her gün l·'.1r. 1syontla görü !,·fit_:, 

3 - E .\;"'t"!le 27--1-937 f' 

şa'T:ba g·· n;i sa"\t 14.5 cle Se~ 
salın-:ılr.ıa Komisyonunda yap 
lır. 

4 - F'• i'tme ac-lc e'tsihrne .. 
tile -obciıl:tır. 

5 - T a·,,ruk ve pilicin telf< 

243 lira 89 kun~•ur. 
6 - Bu iıe g:reç"':t•~r·n bd 

me~"ul oklu!chrma da'r re.si 
ik ibraz etmeleri meşruttur. ( 

saçlı küçük kazan. ve boru parcaları, 15 ~-----... -•'l!llıİıl:l ... ---lllj 
adet boru parcaları, bir adet küçük te- ı 
kerlekli adi kira arabası. S adet tuğla S .. hnalm 1 
kalıbı, bir adet iki kanatlı tuğla kalıbı 

Komisyonu ' tinJar• 
ve dem:r çark, ve iki avağından ibaret ... ---~r-=ı~~·fll'!' 

illll--11m:cı 
demirler Şişlide Hiirriyeti ebediye tc- Jstanbul komutan!~ı birliMei 
pesinde Bulgar h~stahanesi arkas·ndal 85 lik 24 telli keaen ı:;oo metre 
85 numaralı tugla harmanında açıkl tum acık eksiltme aA ihalesi 
artırma ile satılacağından talip olanla- "f1' 

rm 14.1.937 musadif perşembe güniı· 937 çarıaınba günü saat 15 de 
saat 10 dan 12 ye kadar mahallinde ha- l Jacaktır. Muhammen tutan 17 
zır bulunacak olan memuruna müracaatı radır. Şartnamesi her gUn ö" 
eylemeleri ilan olunur. evvel komisyonda gfüü!eb·•·r. it" 

(V. No. 20237) lerin 132 li::ıl k teminat ma!·bd' 

Dr. Hafız Cemal 
LOK:\IAN HEKJ:\I 

Dahiliye Müteha••••• 

ya mektur lari!e bernber ihale 
vak~i mu:ıyyenin 1e Fınd 1 ... !-cJa 
tanlık sa~mu! n:ı 1 o"ll·~yonuna 
leri (217) (1 G) 

Pazardan başka günlerde oğleden sonra ZA ~·t 
Mat (2,15 tan 8 ya ı kadar isuuıoulda r ıvaıı ı ı 341 senesinde Gelçnbevı ortatıl 
yolunda (104) numaralı husus! kabinesinde 1 b' d ld w t dik ~ yi et m en a ıgım as nameyı za • 
hastalannı kabul eder. Salı, cumartesi gün . . . , . . İJ1 " 
Jerl sabah "9,5-12" saatleri hakiki tuknraya 1 Yenıs nı cıl·artaca m an eskısın 
mahsustur. :Muayenehane ve ev &.elcfon: l mü olmad b.ru ilan eJerim. 
22398. Kı§lık telefon: 21044. Silrl';1 11 


