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5 KURUŞ BAŞ MU HAR R J R 1: AHMET EM 1 N YALMAN 

Türk Bayı ağı Imaıll.t EVi K uni 
cvsaf1 ha iz ay yıldızı kendınd n do
kunmuş rengi ve metaneti g r t • 
Tük 

rı ı 

_ ~ ~ayrağım ancak Türk b yr.L
g.ı ımalat evınde bulabilirsiniz. Sıp:ı-

. rışJer derhal gönderilir. Adres : İs-
tanbul, Dıvanyolu Türbe 135. Türk Bavrag- ı · 
]• E . J ıma-
at vı Zekerya Polatçan Tel. 23026 

Çok 
Luzumlu Bir 
Hassasiyet 

Muhterem misafirimiz geldi KARADENIZDE FIRTINA 

-----o--
Soruyoruz : Bir Türk CJG· 

ıetesinin Alman Propagan· 
da Nazırına avukathk et· 
mesi caiz mi, değil mi ?. 

[Ankarada bulunan Bafmu
harririmizden tele/onla] 

B ugün tayyare ile buraya 
gelen "Cumhurıyet,, ga· 

ze\eıinde: (Bir nutuk üzerinde 
1 

koparılan lüzumıuz gürültüler) 
ıerlevhalı bir yazı var. Yazıyı 
nikaplı biri yazmıt (x x) diye 

imza atıyor. 
Yazıda da birçok nikaplı cüm

lelere tesadüf ediliyor. Fakat bu
na rağmen aııl gaye, çok tef faf 
bir :surette ortada duruyor. Bu 
gaye, Alman Propaganda Nazırı 
B.' Goebbelı'in avukatlığını et

mektir. 
Bir Türk gazetesinde böyle bir yazı 

nasıl çıkar? Alman propaganda na
zırının her Türkün milli hislerini ya
ralıyacak mahiyette olan sözlerin~ 
avukatlık etımeği bir Türk gazetesı 
nasıl reva görebilir? .. 

Bu sözler karşısında sırf millı 
Türk siyasetinin istiklaline ait endi
şeleri~ hassasiyet ve tit.iı.lik gösteren 
arkadaşlara bir Türk gazetesi nasıl 
arlrudan hücum edebilir? 

B 
u sualleri büyük bir teessür 
içinde kendimize soruyoruz. 

Türkiycde bir gazetenin hayat hak

mnnfaatleri mildafaa etmekıe"k'a.lm! 
dir. Ecnebi ,dtlvalarma avukatlık et
:rncğe bir türk ga7.etesinin hakki yok
tur. Eğer bizim Alman propaganda 
nazınrun sözleri hakkındaki tefsiri
ıniz yanlış ve haksızsa bunu varsın 
Almanlar izah etsinler. Ellerinde 
propaganda ve neşir vasıtalarının 

türlü tUrlüsü vardır. Onlarm vekili 
ve avukatı sıfatile hareket etmek 
herhalde bir Türk gazetesine düş
me:.:. 

Nutuk, haftalarca evvel söylendiği 
halde cevabın şimdi verilmesi bir 
mesele imiş gibi "Cu.:nhuriyet" gaze
tesi bu nokta üzerinde uzun umdıya 
duruyor. 

Nuremberg kongresi hakkında tel
graf havadisi olarak neşredilen ha
berler arasında bu nutkun tafsilatı 
Yoktu. Tafsilatı okur okumaz Goeb
bels'in cUmlesi karşısında teessür 
duyduk ve bu teessürü, çok tnbü bir 
hassasiyetle, ortaya koyduk. 

"Cumhuriyet" gazetesi Alman pro 
P~ganda nazınnın sözlerini tevil için 
birçok diller döktükten sonra diyor 
ki: 

"Türkiyede faşizm propagandası 

Yapıldığı şahs:ın bizim nazarı dikka· 
tiınize çarpmamıştır.,, 

A rkadaşımızm görüş ufkunun 
çok dar olduğuna hükmede

ceğiz. Çünkü bu propaganda ta ken
di sütunlarından bazılarına kadar so
kulmak imkanını bulabilmiştir. 

Nuremberg kongresi sıralarında bu 
neşriyat çok sık1ru;tı. Bir gün bir 
~im.an bayrağı resminin ''Nureım
l erg kongresi binnsı 'önünde dalga
.~nan bayraklardan b ri" diyerek 
t <:urnhuriyet" in ilk sayfasında çık
J>'::nı gördük, diğer sayılarda da pro
sı){ :~.d~ kokulu ~zı ve resimler sık 

11 
.0rulmeğe bas'adı. Bunun üzeri-

e bız de "Ul " k d "Cu • us ar a aşımız da 
b' ~huriyet" gazetesini arkadaşça 
bi~ 1 san'a ik~z ettik. "Cumhuriyet" 
l>rol)asudan bır ccw p verdi, fakat 
ltıi' d !"'anda yazılarının arkası bir 

. iet icin kesildi. 
Şırnd· b' katı • 1 ırdenbire Goebbels'in avu-

tıın 1~~olunda ( .. ) imzalı bir yazı
tu11' mhuriyet" in başmakale sü-
~~u doldurduğunu görüyoruz. 

latırı a~~nnızıa tekrar tekrar hatır
ak ~tenz· k' yil "d"ğti' ı ı ru u yo gaze-

( Arka8ı 9 uncuda) 

Dün Metaksas 
ft.kşam Ankaraya Gittiler 
General 

"TAN .. 
Dostluk 

Muharririne, İki 
ve Kardeşlikten 

Devlet Arasındaki 
Hararetle Bahsetti 

M Jhterem mis af irim iz Türkiye topraklarına ayak bcutıktan •onra 

Dost ve müttefik Yunnnistanın kıy 
,i " "" """" ... """'" • "'·"·•1.&., CA.L-.t.4.A • t.• ..... -- ... 
neral Metaksas ) anında muhterem 
refikası Bayan Metaks, , Atina el
çimiz B. Ruşen Eşref, Yu:ııın Harici-

.. 
r 

ye Nezareti birinci siyasi şube müdti 
rü M. Kostas, Haric'ye Nezareti Tür
kiye işleri şubesi müdürü M. Romıı.
nis, B~vekfi.let hususi kalem müdürü 
M. Andrulis, Başvekiı.let yaveri M. 
Nopelis, Hariciye Nezareti yüksek ıne 
murlarmdan M. Papadavrilos ve Yu
:ıan matbuat umum mU<liirü Papa
dakis olduğu halde A verof zırhlısile 
dün akşam sa.at 16,30 da limanımıza 
geldi. AverofU, bizzat, Yunan donnn 
ması kumandanı Amiral Ekonomo i
dare ediyordu. (Arkası 7 ncide) Tmaztepe muhribimiz "Averol,,u karfılıyor 

Dersimcilerin Muhakemesi 
• 

Seyit Rıza Ve Avenesi 
Hep inkar Ediyorlar 
Şahitler, Aşiret Elebaşllarının Bu 
işi Nasd Yaptıklarını Anlaffdar 

Elaziz, 18 (Tan muhabirinden) -
Dersimli zorbabaşı Sl•yit Rı~a ile a
venesinin muhakemesine bugün de -
vam ed'ldi. Mahkemede riyasette ~· 
Cemil vardı. Celse açılınca badisenırı 
§ahitlerinden Nahiye müdürü SıtkI 
şahit olarak dinlendi ve aşiret reis -
lerinin, kendi aralarında yapmış 0! -
dukları ilk toplantı hakkında mıtlu -
:rnat verdi. Bunların bu toplantıda 
verdikleri kararlan ve tasavvur et
tikleri projeleri anlattı. 

Der•im •uçlulanndan 
Haydutbaşı Seyit Rıza 

Şahidin ifadesine göre, Demir~a~, 
Haydaran ve Yusufhan aşiretıerının 
elebaşıları 20 Martta Gah]llllt kö~rü 
sünü vakmıslar ve muhalefet badıse 
sini idare etmişlerdir. 

Bu ifadeye karşı, elebaşı Seyit Rıza 
ile diğer suçlulıır hep inkar y::ıluna 
saptılar. Seyit Riza bir aralık: 

1 
• 

"-Allaha. devlete karşı g"'Jmet ,_ 
çin kudurmuş muyum ben!,, diye hay 
kırdı ve el kaldırdı. 

(Arkası 9 uncuda) 

Windsor Dükası 

Amerikaya Gidiyor 
Londra, 18 (TAN) -Dük dö Wind 

sor ile Düşes bugiln Leipzig'de ~
sizle:~ yeni işler öğreten mektepleri 
ve muesseselerj gezmişler daha sonra 
Drcsden'e hareket etmişl~rdir.Dük dö 
Windsor ile zevcesi yakında Ameri
kaya şahsi bir ziyaret yapacaklar. 

Muhafız Alayı 

Ankaraya Döndü 
Ank~ra, 18 (Tan muhabirinden)

Tuncelıru:leki karargahından Ege ma 
nevralanna en kısa zamanda iltihak 
e~erek süratli nakil tecrübesinde bü 
yuk muvaffakıyet gösteren muhafız 
alayı bu sabah saat 5.30 da hususi bir 
trenle Ankaraya dönmüştür. Kahra
man ~skerlcrimiz istasyonda candan 
tezahüratla istikbal edilmişlerdir. 

•••••••••••••• 
YEDIGON 

Türkiyenin en büyük mecmuası o
lan ~YED1GON). ayni zamanda en 
zengın yazı kadrosuna malik Türk 
ga~tesidir. Bugün çıkan sayısında: 
Fa~ıh Rıfkı, Hüseyin Cahit, Halide 
Edıp, İbrahim Alaaddin, Reşat Nuri, 
Ahmet Re~ik ve daha birçok kıymet
li kalemlerın en gilzel yazılarını toplu 
olarak bulacaksınız. 

••••••••••••••• 

25 Gemici Dalg 
Arasında Açh 
Ölümle Boguş 
Bir Tayyaremiz Bug .. 

Bunlara Erzak Atac 
, 

Korkunç BilCinço Şudur : B 
Gemilerde 18 Kişi Boğ ! 

Fırtına hala devaım ediyor. Bu se
ne erken başlıyan kış. erken dıneme
di. Ve maalesef tüyler ürperten fa
cialara da sebep oldu. Şu dakikada 
yirmi beş vat-nndaş, dalgalar arasın
da can kaygusilc çırpınıyorlar. Şu 
daha acı ki fırtına yüzünden deniz
de kazalara kurban giderek boğulan 
lann sayısı 18 i bulmuştur. Şimdi 

çok acıklı tafsilata geçiyoruz : 
Bundan altı giin evvel, fırtınanın 

yem kuvvetlendiği sıralarda , Kaı a -
denizin Trakya sahilinde ve Bulga • 
ristan hududuna yakın bir ku ~ba
mız olan Midyeye iki saat mesafede 
bulunan Serfcz koyu açıklarında beş 

büyük yelkenli gemi görülmüş ve 
(Arkası 9 uncu!ln) 

-===============================----=-

lsvanqadaki Gönüliüıer: 

Asilerde 1101 

Hüklimette 15. 
Ademi Müdahale Komitesi Bugün 
B. Eden'in Reisliğinde Toplanıyor 

Londra, 18 (TAN) - İspanya işle
rine karışmamak komitesinin tali he 
yeti yarın (Bugün) toplanacak ve 
Fransanın teklıfine karşı alakadar 
devletlerin cevaplarını tetkik edecek
tir. Fransanın teklifi İspanyadaki gö 
nüllülerin, bu memleketten çıkıp 

yurtlarına dönmeleri, bu iş başladık
tan ve ilerledikten sonra İspanyada 
düğüşen iki tarafa muhaiplik hakkı
nın tanınması ile hülasa edilebilir. 

İtalya murahhası buna karşı, İtal
yanın mukabil taraftan ayni miktar
da gönüllü çekilmesi şartile kendi 
gönüllülerini çekmiye razı olduğunu 
söylemişti. 

Valensiya hükfımeti tarafından bil 
dirildiğine göre, asi İspanya tarafın
da, aşağı yukarı, 110,000 yabancı gö
niUlü bulunmaktadır. Halbuki hükfı
met tarafındaki gönüllülerin hepsi 

(Arkası 9 uncutlıı) 

F ranıa Hariciye Nazırı 
B. Delboı 

Hatayın Yeni Reiimine Doğru ______ ....:;.. _____________ __;;;,..._ _______ ___ 

Antakya ya giden heyet 
izahat verdi • • re ısı 

Karclef Hataycla bir köy halkı 
f Ankaradan aldığımız tafsil at dokuzuncu sayfadadır. l 



Her ınM bıuU at1nU alch ve 
..... bara ....... tuDalD tah· . ..,..,..,.,....,._... ................ 
......... nlaat etti. A8D'bk bat 
ve tac beli8I m1Det1er ve mllB.yet-
• • =ıt ...... pıldıı. 

"ile ..... er_lell ıüıat, ....... 
lra verdi h8RI'; ydgldı gitti clhan· 
...... " demQıe blmac1ı, Afi .. 
,.. hlr ..... ., ... , ....... 

'Sdde '*' Jll ı• •......., er 
taya bir llahebmc taemm ve eski 

-- ................. mirasçısı 
__.. Çoeağma ..,,1ne IJaJdmız 

"' ...... nlunetll ru.oıa gibi dUapiuı haberi yo"k. Yok 
.... plgelellm bu lfte ..... t 
-..,..(- ....... Oıllaı' 
Wr dmtiıuy ..... ki. Ne ;pptp ya. 
Pli .... ,. ,.. '* Bambarg im
.... • ~ 'flialııodar. 
Xe ,...,....,..,,.. 1Na;vwawy8r 

llr. Ne ı•t4 'rr ~· 
Şfw1IHk ve IOlllÜk hlo hirleY J'&
IWWWIQ .............. ille ( 
llJ1n•, mn,....,11an o1sua, ha 

"""'iN' veıllaln, hu ela kl.rc1ir • 
.. ........ ) .,., gldlJorlar • ........................ ....... ......... ... 
in Jm&J ............. ,...,.... 
p11c1a19aıe.o1uyoıW. 

Ba bna ajıw • ml:eeit ..,,, ............... ........-, 
..,..., ... ,.... ,..ldnr 

Yabancı 
Pr.of esörler 

Hallllmiyetle Sk 

$öylly•rld 
Ver•il Hiikiiat 

Y•• il ... 11nlv~ 
ld ... ı1ilr ale 
~ t- tbel'llH1ı baŞmalliUr& 
rlrlmll emebl profesörltrin tinl-
verslteye Y• Wr ~ ff ,_ı 
bir lllvlJret • .....,. ,.... .. 
~ ......... -~ 
Dhı kendi 111belerlnde beynelmi-
lel tanmm19 kuvvetli şöhretlel' 
sahibi buhmd1*1armı ~ 

Evvelld lb uo.abiDIJ.ar\ 
)'ine Yunus Nadi taratmcJaa ~ 
Zlldığı •nl· .. - .... ,.....ıa ... 
müıııasebetle bqmuııarrlriJnlr.e 
telaar çatıyor, ve: 

.., ......... ;tı••tılle•r: , ...... , .... :ili•· 
Baskıları 

~ li:iii==--=-=-~-ı=•···~~'-i'f11-
YeniPla~in •YOLUNU SASIRMIS 

Bir Ctomobil Sette 
Düşüp Parçalandı 

20 Mity 
----acalc 

o 

Bunun için 88t' ...... .,, ........ 
.A.vanproje tamamile bi~ için 

felılrcilJk ıpW;elilllŞ'BI ~ bu prg-

jenin ·--·-·-~~ve. kabulüne kadar memleketindeki ille-
ri yapmak ttzere Pai'lse gitmiştir. Va 
li ve Beltilif8~~~ 
dağ. imkiıı okHlğu takdirde ~· 
riyet ba~mdan önee, abl ~Ü 
ikin~ ilk hafı.anıda Ankara· 
ya gidecek, aftıllprGje' llaJililHa hl
ktmete izahat verecektir. 
Y~ .... ıı...- g&-e ıntiatak • 

bel ~ ~- ta\biki tehrf ~Prml 
milyon nı,.ya ınal olaca.kbr, bu para• 
nm 1* ... lein lıütmet.taa ~ 
iateDeCek, ... bir 1smmı .. beWl 
ye wrcı Ve,1-taaJeri ~ ~ 
mbı oluUaali; en mUhtm kısmı da 
iatjmlllrJer lim'P.tile meydana ~ 
f8NlHe ft ,entden yapılacak satıalv. 
dul~ .. 
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Bir Potis Romanı Gıbi Nerem Doğru ki'? 
l~irli .ka.rilerimizden bir zat baaa. 

yazdıgı bır mektupta diyor ki: 

Kudüs Müftüsü 
Hafiyelerin Elinaen 

asal Kaçtı? 
Habeşistan Müslümanları da Mussolini'ye 

Başvurarak Filistin İşine Müdahale İstiyorlar 
Londra: 18 (TAN) - Kudüs Başmüftüsü Hacı Emin Hüseyni

ttin .5ama kaçması ve orada yerleşmesi, londrada en derin hay
retle karşılanmıştır. Çünkü son iki halta zarfında Başmüftü gayet 
•tlu bir kontrol alhnda idi. Müftünün iltica ettiği Ômer camiinin 
her kapısı en dikkatli taharri memurları tarafından göz hapsine 
Qfınmıştı. Müftünün bütün bu tedbirlere rağmen Şama kaçabil
~ıesi, lngiliz teşkiliıtının aczini göstermiştir. Bugün Fransa hüku
"1eti Şam hükUmetine müracaat ederek /ngilterenin Filistin siya
•eti aleyhinde herhangi bir hareketin yapılmamasını istemiştir. 

El"ening Standard gazetesi buA'fin ı-
~·azdığı bir yazıda bütün Araplik "'e Üç Çingene Dilberi 
lslambk dünyasının İngiltere tarafrm-

«l~~ Filistinde taldp olunan siya~e~.~ William Pawell'i 
l'llucadeleye karar venni~ ~öriindügu 
bii söyledikten sonra Filistin mes'ele· 
~:ni hal için kati bir karar ,·ermek sı 
k"ası geldiğini, Filistine yeniden bir he 
~·et göınderip taksim proje<ıiru tl.'tkik 
etmenin manasız olduğunu anlatmaI• 
tadır. 

Mısır, Irak, Suriye ,.e S mdi Ara
bistan, FUistini taksimden konımıya 
azmettiğini türlü türlü ı;töı:;tı•rio::1<'rlt• 
iı;pat ediyor. 1\lro:ımla. Filistin leh!ıne 
"limayişler yaınlmalctadır. D"~er ta
l'ıtftan J,ibya Arapları ,.e IUüsJiinır.:n
lnrı, Filistini konımak iı:in Duc·e • 
~·f' ayni seklide miiracaat etmi!} bu
lunu;·orJar. 

Bunlar da Filistinli kardeı?leriyle 
beraber olduklarını ve lngilterenin 
laksim siyasetini takbih ve protesto 
ettiklerini bildirmişler ve Italyanın 

- .. ""'.. .ı ~-.... _..-.:,..1""'""'"'Ar 

Müftü ltalyadan yardım 
ı istiyeceluni' 

Dağa Ka~dırmıslar 
># 

Habeş Müslümanları ve Araplan Amerikalı artist W. Pawell 
~ilietler Cemiyetine de ayni şekilde Budapeşte, 18 (TAN) - üç gün-
Pt·otesto telgrafları çekmişlerdir. denberi şehrimizde bulunmakta olan 

Deyli Herald gazetesi Kudüs baş- meşhur sinema artisti William Powell 
ltıüftüsünün yakındaSuriyeden İtalya ansızın ortadan kaybolmuştur. Yapı
Ya giderek yardım diliyeceğini yaz- lan tahkikat neticesinde William Po
?tlaktadır. Deyli Heraldın Kudüs mu wellin üç kadın tarafmdan kaçırıl -
b~biri, başmüftünün Mussolini ile gö- dığı anlaşılmıştır. Polis. sinema ar -
l'Uşmek arzusunda bulunduğunu ar- tistiııin iz=ni şiddetle takip etmekte
k:ı.daşlarına söylemiş olduğunu ilave dir. Bu garip kaçırma hadisesine şa
!!diyor. hit olduğunu iddia eden bir şoför, 

Filistinde karışıklık devam etmek- kadınların ik"sinin gayet güzel çinge
tedir Memleketin birçok yerlerinde ne muganniyelcri olduğuu söylemek 
4!Jgraf ve. telefon muvasalaları kesil- te:lir. 
iniştir. Muhtelif yerlerde tecavüz ha ================ 
d;seleri vuku bulmuş, Kudüste bir A ı 
~ap, bir Yahudi ,bir Ermeni maktul 
dUşmüştür. 

Bir Arap çetesi, bir polis mevkiini 
~asmış, polislerin silahlarım alarak 
açmıştır. 

Stoyadinovic; 

Belgradda 
Bclgrad, 18 (A.A.) - B. Stoyadi • 

noviç öğleden evvel Belgrada avdet 
etmiştir. 

Şimali Çin eyaletlerinden kaçan trenler dolusu muhacir 

Çin harbi, üç mühim 
' dönemeç noktasına geldi 

. "Her b~yük şehirde olduğu gibi 
bızi~. Izınjrde de hergüo öğleyin tam 
o? ikide zeval vakti.ni bildirmelc için 
b~ top atılır ve bu topu müteaJup se
lıırde mevcut sekiz on fabrika düd .. _ 
ğü hep birden ötmiye başlar. Bund~ 
baş.ka. şehrin lıer tarafmda, yoUar ü
zennde büyük biiytik saatler olduğu. 
gibi müteaddit saatçi dükkanl.armm 
camekanJarmda da ayarlı saatler 
vardır. Buna rağmecı mesela bir mec
liste saatleri olan üç beş kişiye saati 
sorsaruz her biri saati ötekimlen bir
kaç dakika. farklı olarak söyler. Hic:
bir zaman ayni vakti göstere.u saat
lere malik iki kişiye tesadüf etme
dim. Boo bu gibilerc (bizim şehir gibi 
hakiki ayan gösteren bu kadar vası
taya. malik bir yerde sizin saatleriniz. 
biribirinize uymazsa, ya böyle ayar 
birliği yapıwak vasıtası oJnuyan yer
de ne y:ıpaoa.ksmız?) diye sorarım. 

Japonlar Şansi Eyaletini Tamamen 

Zaptederek Honan Vilayetine Geçtiler 

~"'~"".I' .I' .I' # .Jll'\l'-.1~ 

~ SON DAKiKA: ~ 

~ Bir Çin Ordusu ~ 
Nevyork, 18 (TAN) - Bugün Japonlar namına Şimali Çinde ~ ' 

üç muvallakıyet kaydolunmakta ve bu muvaffakıyetler neticesin- ~ Mahvoldu 1 
de Şimali Çinde harekata son vermenin mümkü~. ~~acağı anla!ıl- ~ Nevyork, 18 (TAN)- U- ~ 
maktadır. Bu suretle Japonya, Şimali Çinde batan hedeflerıne i zak Şarktan gelen en ıon i 
varmış saytlıyor. Bu muvaflakıyetlerin birincisi Ş~nsi eyaletin- haberlere göre bugün Nan-
de bulunan ve 50,000 Çinliden müteşekkil olan Çın ordusunun kin yeniden tayyare bom-
Japonlar '.~rafından bozulmasıdır. ~ bardımanına uğramıştır. Şi- ~ 

D_ah:ıdu~ ~urad~:n kırk bin Japo nun çevrilıniı. olduğu Na.n.kin tarafın~ mali Çinde bir Çin ordusu- i 
dan bıldi mıştı. Bu~un bu haber teeyyüt etmcmiı;. ıse de Naınkın Japon- ~ nun Japon ateşi altınd'a ka
Jann burada nıu,·affa.k olduklarım kabul etmemekten iki tarafm çok\ l k k~ ·ı · h d·ıa·~· 
ağ1r za.viat vermelerile neticelenen bir muharebenin vuku b3.ldu~wıu~arba a~lı enkımd~ e ı ıgı J 
söylemektedir. a er verı me te ır. ~ 

. , .............................. ~-
Şansideki kanlı muharebeler ı- • • 
Japon kaynakları tarafından veri- ................ ~ Bir Olü~......,.,;;;;;;o,-.. 

len habere göre Japonlar Şansi e- , 

yaletinin ~n. ~rızalı kısmındaki Şin- , M~zarda o·ırı·ldı· 
keuko geçıdını zaptetmişlerdir. 30 ki- ': 
lometre uzunluğundaki bu geçit için 
Japonlar, dört gün devam eden bir 
muharebe yapmışlardır. Çinliler ise 
taarruzlarına devam ettiklerini ve 
Çahar hududundaki J{uangling'i is

tirdat ettiklerini haber veriyorlar. 
Çinlilere göre son günlerde Şanside
ki muharebeler son derece şiddetll 

, -••uu.u...,...,. ""'"-"•• O""" ............ "" ., • + 

raf ta ağır zayiat vermiış ve üç çin 
generali maktul düşmüştür. 

Japonlar Honanda 

Ik.inci mühim hadise Japon kıtala
rının yeni bir eyalete girmelidir. Bu 
e~alet Honan'dır. Japonlar burada 
Sınglotşen şehrini işgal etm;şlcrdir. 

Uçüncü mühim hadise, Japonların 
Pekin - Hankov demiryolu üzerin
de demir yolunu her taarruzdan ko
ruyacak şekilde ilerlemiş oldukları
dır. 

Çin mukabil taarruzu 

Çinliler Puku - Tients!n hattı üze

Freiburg (Almanya) 18, 
(TA~) - Burada tüyler ürper. 
tici bir \'aka olmuş, 7 gün evvel 

, öelerek gömülen bir adam, güıı-
lercc mezarda kaldıktan sonra 
birdenbire liıne dirilmistir. Olen 
adam uzun zamandanberi kalb 
rahatsızlığı çeken bir mütekait 
z~bit.ti ve d0ıkorlar muayene nf'- 1 

tıcesımle sektei kafü tesbit et- / 
mişlerdi. Tesadüfen mezarlık 
bek~isinin kulübesi ~'akınında bir 
~·ere gömülen zavallı adam, hir J 

hafta. sonra katalepsiden uya. 
rııarak me7.arda olduğunu görün
ce bütün kuvvetiyle bağırmıya 
başlamış ve mezarc1lar yetise- ı 
rek kendisini havasızlııkta.n bo
~uJarak ölmel<ten kurtarnuslar
drr. ihtiyar zabit şiddetli ;iınir 
bulıranlanna tutulduğ11ından te
dalci altına alınmıştır. 

rindeki Piangyuan'ın cenubunda mu- sa ve Amerika tarafından kabul o
kabil taarruza geçtiklerini ve Japon· lunmuştur. Japonya henüz resmi da 
ları şimale doğru ricate mecbur ettik · vet almadığını, daveti aldıktan son-
lerini bildirmektedirler. ra kararını vereceğini bildirmiştir. 

Yine Asker 
Gidiyor! 

Napoli, 18 (A.AJ - 21 inci Kolor
duya mensup 59 zabit, 86 küç\lk za
bit ,.e 1885 kişilfü bir kuvvet Tosea
na nakliye gemi<;ji ile Trablusa ı::w. 

kedilınişlerdir. 

Fransız Umumi Meclasi 
Seçiminde Halkçı 
Cephe Kazandı 

Paris, 18 (TAN) - Meclisi umu
mi azalığile beraber nahiye meclisle
ri azalıkları seçimi bitmiş ve 1865 
azalık uğrunda yapılan intihabatın 

neticesi belli olmuştur. 
Bu neticeye göre, komünistler ge

çen seneki seçime nispetle 43 azalık 
kazanmışlardır. Sosyalistlerin azalık 
ları sayısı 309 dur ve 84 azalık ka
zanmışlardır. Sol cen::.h cümhuriyet· 
çileri 237 azalrk almışlar, geçen in
tihaba göre 78 azalık kaybetmişler
dir. Sağ cenah cümhuriyetçileri 391 
azalık almışlar 10 azalık kazanmış -

lardır. Faransız faşist partisi de 24 
azalık almıştır. Radikal sosyalıstler 
511 azalık alınış ve böylece 37 knyr
ba uğr2ı~1ş:ardır. Müstakil radikal -

D k l k f Bütün Japon tb J o uz ar on eransı . m~ .. ua~ı . aponyanın ler de geçen seçime göre 33 azalık 
Dokuz devlet konferansına vuku· da:etı reddedeceg ru bildirmekte bir- kaybederek, 114 azalık elde etmişler 

bulan davet Ingiltere, Kanada, Fran leşıyorlar. 1 dir. 

Otedeoberi sinirime dokunan bu 
hususa dikkatinizi çekmeyi lüzumlu 
buldum.,, 

Hay ceddine rahmet! Ben de şu 
saatlerden bahsetmek için bir ,·esile 
anyordmn. 

Gerçi bizde (\!akit nakittir) di:re 
bir laf vardır amma do~rusu 0 1 bir 
(laf) hr. Kimsenin Yaıldt mefhumu
nun kıymetini tarttığı yoktur. Zt,ten 
lstanbulda nakil vasrtalarınm, hava
trmıza verdiği kesik kesik gidiş ;ıis
temi tam bir luz almamıza ilk mani
dir. Ne ise onu bir tarafa bırakıı.Iım 
da, şu bizim okuyuc•ıytı sinirlendiren 
ayarsız saatlere gelelim. 

Izmirdeki hal lstanhulda dalıa ge
niş ve tumturakhdır. Izmirde ayarı 
biribiri.ni tutnuyan saatler busu.si. şa
hısların saatleridir. Bizde KaraköyJe 
Eminönüne dikilmi~ olan iki saat .bi
ribirini tutmaz. Iföprüde yekdiğerin
den yiiz metre mesafede buluna 'J 

Şirketi HalTiye ve Akay iskeleleriıı
deki saatler arasıcda da iiç dört c1a
:,ıka. fark \'ardır. Yenicami saati, 
bwılarilll hiçbirine u~·maz. Sirkeci ga
rının kulesindeki saat ise kendi başı. 
na faili nmhtahfıf. Amma. bizde de 
düdük öter \"e Galata k"ılesinde tcı:> 

düşer. Tabii herkes kendi nakil ,.~ıı
tasmm ayarını aldığı i~in saatlerimiz 
de biribidni tutmaz. Bir eski lsta.n
bulbya bu ayar a~ kırdığını ileri sü
rerek: 

- Nedir Lu Jı;;tanhul saatıeriı:ıdeld 
biribir'ne uyman>'!k? Diye sordum. 
Bana: 

- Den•ye (boynun ne'le.n eğri?) 
di~·e sornmslar, nerem doğru ki? •Se
,·abmı verml"?, dedi. ~ ~ e demek iste
diğini anlıyamadıın. 

8. FELEK 

Sürmene ve Ofta iki 

Feci Yangın Oldu 
Sürmene, (TAN) - Ofun Okcne 

ve Sürmenenin Pervana köylerinde 
iki feci yangın olmuştur. Tafsilat şu
dur: 

Lidde'de vuku bulan hadiseler ü
~rine ahali bir günün yirmi iki saa
tıtı.i evlerinde geçirmiye mahkum e
liilıniş ve ancak iki saat sokağa çıka 
"ak alışverişle vesair işlerle meşgul 
l:ıltnuştur. 

Libyaya Asker Sevkinin .Hik.meti Okcne köyünde muhtarın babası 
Dursunun, köyün başındaki büyuk 
evi tamamen yanmış, on y·aşrndnki 

oğlu da alevler arasında feci bir su

kaçan Müftünün ıöyledikleri 
Paris, 18 (A.A) - Paris Soir o-a

~etesi, Filistin muhabirinin Kudüs 
~liftüsü ile yaptığı bir mürakatı neş
etınektedir. 
Rudüs müftüsü demiştir ki: 

t' .ı\rap m!lleti. Filistinin Ingiltere ta 
tt"fında~ teklif edi~en taksimine ka
__ Yen musaade etmıyecektir. Bu tak-
ını. neticelerinde, Arap topraklurmm 
~n m.. b 
~ um it parçaları elden çıkmakta-
h ır. Eğer Avrupada, hıristiyanlrğm 
,~~~Yet devrelerinden kalma gayri 
le 1~ hatıralar dolayısi.le Araplar a
ııethıne halledilmek istenilen bir me
b e mevcut ise, hakikat tamamile 
l aşkadır. Bin üç yüz senedenberi bu 
b~"flraklar, Araplarındır. Ve Araplar 
l~t topraklar üzerinde sahip ıılmak 
~ eınektea·rıer. Arapları, hi<,,bir ınu
.ı\:assıt hal sureti t3.trnin e1lcmez. 
tlir ~Plarrn istedikleri mutlak i.;tiklal-

ttıı·lvı~ftü, sözleı ine ~öyle nihayet ver 
Ştır· 
lng .. ll 

~de . 1 zlere hazer etmelerini tnvs:,•e 
il tıın Zi F·ı· ti d · · e · ra, ı ıs n ekı dıyasctlerı 

bUt·?alnız Filistin Ar~plnrmın deJil, 
~ U~ ~a~ memleketlerinin ve bü
~t?ıit! la~ ıo.leminin sempatisini itay-

k uzeredirler. 

A demi Müdahale Konıi~esin.iı:ı, 
lngiliz }'ransız tekliflerine 

ce\ ap verınE>k üzere toplaıntılarr ıa 
verd~ı.":i fası.ladan istıf"ade edere,k 
son günlertle, mühim akisler ,uyan
dıran bir hadiseden bahsetme.• is
teriz. Bu hadise ltalya.:ıın Libya~ a. 
asker sevketmesi w bir rivayete 
göre bu askerlerin sapsnu altmış 
b!.rıe eıkarınasnlır. ltaiyanm Ub
y:ıya b,ı ı-ıırada bı askeri scvld~·a
tı :rapınası, fa~iltere ile J<'ransatla 
bir sürü ınütalealamı ileri sürill
mes·r.ıe ye ltal:ranın vaziyetinden 
şüphe edilmeslııe sebt>p olımıştur. 
Mesela lııgilterede bu hareket. Mısı
n tehdit mahiyetinde telakki olun
mP}itadır. ıtaı)·a - Habeş harbi 
\'C zecri tedbirlerin tatbiki sırasın
da da ltalya, Libya.ya as;•er sevki 
ile Mısın tehdit ederek lngiltere
ye !<arşı vaziyet almak istemiş, l~
giltere de buna mukabil Akdenız 
filosunu Mısır sularma. göndererek 
mukabelede btılunmuştu. Daha son
ralan ltalya bu askerlerini geri 
~ekmiye, lıngiltere de donanması
m başka yerlere eekmiye b-a~lamı!j 
\'e bu suretle buhran bertaraf edil-
ınj-;ti. 

Son gftnfmff! ~mfan thl;vMI 

~ ..................................................... ... 
j YAZAN: öMER RIZA DOGRUL i 
t..~~ ••••••••••••• o t ------·················-··••<>••············· ı;ev.dyahum sebebini izah edeın ve vetleri beslemesi ve sevk ve ida-
bunların Mısıra kaI'ıjr hiçlıir tehdit re etmesi, Itaı~ a ile Libya arasm-
nıRııasıru tazammun etmediğini ela mu\'asalanın devamına bağlı. 
söyliyeın bir ltalyan tebliği, bey- dır. Bu muvasala faik deniz ve ha-
nelmilel mahiyette hadiselerin bu va k.uvvetleri tarafından kesildiği 
se'-'ltiyatı icap ettirdiğini anlatnııı:- takdırde LlbyadaJd kuvvetler fena 
tı. Tebliğ de bu beynelmilel m.'llıİ· bir vazıyete düşer ve hiçbir iş ba-
)"etteki hidi.'ieleri tavzih etmediği şaramıyacalc hale gelir. Haliha-
için, had.ise türlü turlü şekillerde zırda. ~e,. Akdenizde deniz ve ha-
tefsir edilmiş ve lngilizlerle Fra·JJ· ''3 h~kunıyeti ltıals'anm elinde ol-
sızlar bu hareketin kendilerine m~gma.. göre, Italyamın Mısır yo. 
kaı-şı tehdit mahiyetinde olduğa· ~uyJ~ ln,giltereyi tehdit etmesine 
nu söylemişlerdir. ı~kan J_oktur. O halde ltalya, hı

Fakat ltalyanm Libyaya as: 
ker Se\'kederek tngiltereyı 

Mısırda tehdit etmesi, yahut b~ 
sahada bir maceraya girişmesi 
münı:kül!l mü? .. 

Asri meselenin bu olduğu şüphe 
götürmez. lııgiltere matbuatı için· 
de hli.diseyi bu bakımda.n tahlil e
denler, ıtalyanm Mısırda. tngilte
re!i tehdit etmesi için Akdenizde, 
hava ve deniz hakimiyetine sahip 
olması lazım geldiğinJ ı.öylüyorlar. 
CUnl<ii ltalyanm Llbyadaki kat'· 

giltereyı tehdit ediyorsa da tehdi
din ~esirli olup olmıJ'acağmı naza
rı chkkate ahnamaıktadu. l\lan
chester Gard.ian gazetesi bütün 
bunJan anlattıktan soora "bu Lib
ya manevraları lngiltere üzerif?de 
pek f~zla t~s!r etrniyecek bir dip
loması şeklıdır,, diyerek lngilte-
rmi?_~~ t~~dide pek te aldırış et
medi~ını gosteriyor. 

Ayni milllihazalar Fra.nsa hak
kında. da tekrar edilehUir. Onun da 
Libya tarafından tehdit eclilebll
JtlMİ, ltalya.nın Aıkdeniz mukadde-

ratına denizden ve havadan lıa!tl31 rette can vermiştir. 
Fakir bir adam olarak tanınmış bu 

lunan Dursunun bilakis zengin <•l
du~u, 22 bin l'radan fazla olan para
sı ile sakladığı gümüş mecidiyeleı i 

olmasına. bağlıdır. 

Y aziyet bu merkezde olduğuna 
,·e lngiltere ile Fransanın 

bu yoldan tehdit edilme:eri mc\·
zuu bahsolmadığma göre Jtalyanı 

sevkiyatmın sebebi ne olabllir? 1 

d~ evi!~ bera~er kül olduğu kuvvet~ 
bır şayıa halınde söylenilmektedir. 

Yangn:fa kastolduğu irt:mali k 

Bir rivayete göre ltalyanm bu ve 1 ır. 
l 

t'•d· uv. 

sevkiyattan maksadı H!lbe!;iistana 
1 

Pervana ~övi.indeki ~rann-ına gelin. 
bu yoJ ile asker gö:ndermektir. Çtin- l ce, Aslandag Mermedin evi, ço ukla
kü Habeş;standa vaziyet gittikçe rrn kuru. otlar yanında k"brit1e ovna 

malan yu· ·· d -fona.la.5makta ve oraya yeniden . z~n en çıkan yangında 'rül 
sevkiyat yapılmasını gerekleştir- olmuş, ırerıde bulunan iki aylık çocuk 
mektedir. Hatta Mareşal Gra.ziJ·ani ta kurtarılamamıştır. 
de, merkezi hükumeti-en yardım - •' 

kunetlPri gönderilmesini istemiş- Kısa lzmir Haberler·ı 
tir. ltalya htikômeti, Llbyaya sev-
kiyat yapıyormuş gibi dananarak 
Habeşistana asker yetiştirmeyi dü
şünmektedir. 

Diğer bir rivayete göre bu as. 
kerlerin asıl hedefi, ispanya idi. 
Son hadiseler üzeriıne bunlarr.n is
panyaya gönderilmelerine lüzum 
kalmamJş ve bu yüzden Libyaya 
yerlestirilmi~lerdir. 

Herne hal ise anlaşdan bir ha
kikat bu sevkiyatm Alcdenideki va. 
ziyct üzerinde mühim tesir yapa
<'.ak mahiyette olmadığıdır. 

lzmir, 18 (TAN)-
• Türk tüfün limitet ~irlceti h 
mah~ul ,.d d E 11 

• ~ ., • rııı. a ~e mıntakasrr.!cln.n 
mühım mıktarda tüU:m m··b 
tın · u a:raa-

da bulunacaktır. Ti.il'k 1. • "t m .. d .. ·· ımı et 
. u uru Bay Naci lzmire gelere'· 

pıyasa ile temaslarına ha<>l ,, • amıı;;tır 
Ege manevnılarmrfa hazır tı • 

lunduktan sonra "<'hr· . tıl . · ımıze ..,., 1>·1 ngılterenln A~ kara atasemjl"h . 
şerefine lzmir kom~olosu . t rı · · ~r·•f , 
dan lzmir Palasta bir · 

ziyafof ""· rildi. 
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Mücevher Hırsızı 

Altı Apartıman Soyan 
Açıkgöz Adliyede 

Adliyede 
Esrar İçen 
Sabıkalılar 

YARIN AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

LA DAM O KAMELYA' dan sonra yeni bir muvaff akiyeti 
Yeni bir BUYUK FlLM 

MEKTEPLİ KIZLAR filminin unutulmaz 
yıldızı ve Amerikanın Fransadan ayırdığı 

SEV1ML1 - GUZEL 

SIMON SIMON 
ve JAMES STEWART 

Bir harika denebilecek kadar güzel vefahane Fransızca filmi takdim edecektir. 
Numaralı yerler fİmdiden satılmaktadır. Tel. 40868 

İkinci Sorgu ha.kimi Bay Malıir dün Hanri adlı bir lngiliz hak
kında tevkif karan vermi'6r. Hanri, hudut haricine çıkarıldığı 
halde sahte pasaportla lstanbuia dönmü• ve altı apartımandan 
mücevherat çaldığı için birkaç gün evvel yakalanmıştır. 

Diia adliyeaia ~CÜ. biada 
bir esrar ~ hidises.İ ohmş 

e Ko~o ile Niko adb iki sabıka
lı aı>tesanelerde esrar içerlerken 
cürmü met1hut halinde yakalan
mışlardır. Hadise şöyle olmuş. 
tur: 

l,. BU AKŞAM T Ü R K Sinemasında Gala Müsameresi Olarak-.. 
1 ~!!1:,~~IZ MART HA E G GER 1' H s A R A v K o N te tc:=' IE5) n Fransızca ~~a~ak .ilk. çevirdiği en 

. .. . .. . ;;;;;;;JJ, 15::. ~ buyu kfılmınde 
Emsalsız muzık ve şarkılar, guzellik, görenleri hayran edecektir. 

ı 
Hanrinin Istanbulda bulunuşu şüp Bedava para heli görüldüğü için daha. ilk gelişinde Ağıreeza mal\kemesiııe şahit 

hudut haricine çıkarılmıştır. Bulga- , olarak gelen yaşlı bir ada~ ap- J 

ristan Hanriyi kabul etmediği için I tesaneye girmiş, yanındakı ap. 

Çok Tatlı iade etmiş, o da. Edirnede nezaret al- tesa.neierden vapur bacası gilti I 
tmd.a bulundurulmuş bu defa da. Yıı- I [esrar dumaamu göriiııce bağtr-

. Diğer yıl<lızlar: MAX MICHEL, COLE~E DARFEUU... 1 Bu film duble değildir. Fransada 
\1ARCEL SIMON, FELIX OUDART ilah. Fransızca olarak çevrilmiştir. 

.................................... .!.Iİİııİİİıiiliiiiıll.ii~----~---

Gelmiş! 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza: 

nıahkemesi ,dün Osman oğlu Ismail 
:Adlı bir genci tevkif etmiştir. İsmail, 
dün sabahleyin sırtına yüklendiği alt 
mış un çuvalı ile Aksaraydan geçer
ken Aksaray karakolu polis memur
larından Şükrü ile Kazım bundan 
§Üphelenmişler ve kendisini karakola 
getirmişlerdir. Çuvalların hırsızlık ol 
duğu anlaşıldığı için İsmail mahke
meye verilmiştir. 

Ismail, hakim Reşidin suallerine 
şu cevabı vermi§tir: 

- Bay hakim ben iyi adamını Si
zi hiç yormadan hakikati söyliyeyim. 
Siz de bana acıyınız da hafif bir ce
za veriniz. Ben Şehremininde fırıncı 
Mustafanın dükkanının arkasındaki 

bir samanlıkta yatıyorum. Daha ev

vel Mustafanın fırınında çalıştığım 

için dükkana serbestçe girip çıkıyor

dum. Bir gece şeytana uydum. Fırın
dan 20 kadar çuval çaldım. Bunları 
Gaffar Kuliye on beşer kuruştan 
sattım. Mustafa bunun farkına var
madı. Bedava para da bana tatlı gel
di. Ertesi gün yine çaldım. Yine sat
tım, Ben yaşamanın yolunu bulmuş

tum. Böylece hırsızlığa devam ettim. 

Şimdiye kadar tam 360 çuval çal -

nan.ıstan yoluyla hudut harici edil- mı~tır. 
miştir. : Esrarkeşler bu ihtiyara çıkış- : Üniversitede Bu 1 

Seneki Serbest 
Konferanslar 

Hanri, bu defa sahte bir pasaport mışlar, ağız kavgası devam eder. 1 

Topkapı Yoksullara Yardım 
Cemiyetinin Yardımı la tekrar lstanbula gelmiş ve polis ken adli~·ede vazife gören polis ! 

tarafından yakalanmıştır. Refik yetişm~ '\'e Koço De Nik.o-. Topkap.ı Yoksullara Yardım Kuru
mundan: Trakya Şeker Fafrikaları 

Şirketi kurumumı.ı:ıun her ay 14 ma
halle halkına yaptığı yardımlara in- .,. 

Hanri, Istanbula döndükten sonra yu yakalamıştır. Sigaraların 
altı apartımandan mühim miktard<ı. içinde esrar old11ğu anJs~ılmış, 
mücevherat ve para çalmıştır. Buıı- birisinia cebinde de bir paket' ~ universitede bu seneki serbest konfe-

zima.men Cümburiyet bayramında ya Tan:slar serisi, A v a 5 t u r y a M·m lardan yalnız ikisini itiraf eden suç- roin bulunmuştur. Müddeiumumi ı 
pacağı umumi ve geniş yardıma me- Bankası reisi doktor Kienböck'ün konfe
dar olmak üzere 300 kilo şeker teber- ransı ile açılmıştır. Bu seri konferanslar, 
rü etmiştir. her hafta salı günnleri Ünversiite konfe-

lu, kendisile görüşen bir muharriri- Hikmet Onat, su~hılan görmüş· 
mize demiştir ki: ve yaprlan bir zabıt ,•a.rakasile ı 

- Ben Yeniköylüyüm. Hükiımet Asliye Beşinci Ceza Malıh:emes~-
beni hudut haricine çıkardı. Bulgaris ne gönderilerek ikisi de tevkif Şirkete teşekkür ederken dig· er ti· rans saloounda verilecek, saat 18.10 dan 

tan beni iade etti. Edirnede nezaret 1 edilmiştir. 1 
19,30 a kadar devam edecektir. Bunlarin 

cari müesseselerimizle hayırsever zen tarihleri, mevzuları ve kimler tarafından 
ginlerimizin yiyecek, yakacak ve gi- veı:ileceği aşağıdadır: altında bulunurken bir Avustur~·a.lı 

bana (150') kuruşa sahte bir pasa-
port sattı. Ben Yunanistana çıkarıl-

dım. 0rası da beni kabul etmedi. Bu.

mm üzerine bir otobüsle Çorluya ka

dar ve oradan da trenle fatanbula gel 

dim. Burada yakalandım. !ki ap;ııtı

mandan para ve mücevherat çaldım. 

Onları da sattım.,, 

Sorgu hakimi Hanrinin evrakını 

ağır ceza mahkemesine vermiştir. 

Çardağı Muşambayı 

Götürüp satmış 
Tevfik Fikret adlı bir genç. dün 

sabah Yenicaınide ycui elul;:,t::~l :ı:".t:' .. ' 
talı Ihsana müracaat ederek bir er-

Bir 
yeceğe ait teberrülerinin Cümhuriyet 19 ~nievvelde, Zürich Universitesi 
bayramına kadar aynen kabul edile- medeni hukuk ı>rofesöru tarafından c:Mo-

c • t ceğini ve bu sayede de yoksullara ya· dern medeni hukukun geçirdiii safhalar>, 

1 n a Ye 26 tcşdnievveldc profesör Mazhar Osman 
pılacak yardımın genişletilebileceği tarafından dçtimai bayatta psikiyatri>. 
ni bildiririz. 2 tcşrinisanide profesör A. B. Schwartz 

D 
tarafından «Mukayeseli bukuk ilminin ehem a Va 5 f na KONFERANS miyeti ve vazifeleri • bilhassa Turkiyedu, 
9 teşrinisanide profesör Lipschıtz tarafın-

Beyoğlu Halkevinden: dan cTütim içmenin biyolojisi>, 16 teşrini-

B a S 1and1 1 - 19.10.937 salı günü saat 18,30 sanide profesör Voı:ı ı\ster- tarafından 
cNietzsdıe>, 23 tqrinisanide profesör 

1 da evimizin Tepeba.şmdaki merkez bi Helbronn tarafmdan «Ölüm ve ölmezlik>, 
Dün ağırceza mahkemesinde bir nasında Bay Kazım Sevinç tarafından 30 te;ırinisanide profesör Von Aster ta-

! 
katil davasına başlanmıştır. Hadise "Shakespeare,, hakkında konferans rafından «Zamanımızın felsefi cereyan ve 
25 Mayısta Çatalcanın İzzettin köyü doktrinleri>, 7 kinnrıllevvelde profesör 

verilecektir. Nissen tarafından clnsanın eli:t, 14 kinu-
ile Nakkaş köyü çayır sınırı üzerin- 2-:_ Bu konferansa herkes gelebi- nuevvelde Prof. Reichenbach tarafından 
de olmuş, Izze.ttin köyü korucusu lir. «Tabiat kanunu meselesi>, 21 kimınuev-
Nakkaş köyünden çiftçi Ismaili öl- velde Prof. Kantorowic.z tarafından cFizi-
dürmüştilr. :fi • J tı ~ yonomiye dair>, 28 • kinunuevvelde Prof. 

ff' hk d u~ul ,Sadi reuk l\'I taf O...,< ... r ..ı .... ~•:ta ~ı..:iır.+;~ un ma eme e okun.an ii!Aiı:ıvR y a-ı."KU..., . ?.!...-~.=ı-.·.S~~rNF.'ftU .. ~Jl&t~, 
göre hadise şöyle olmuştur: cÇqaJtmcı asırda Avru.ııada milli dillerin 

Olen !smailin iki köyun sm:rrr nze_ 1 MV (~AB..4YDA) ?~e'fk"ifıınt,0ri" k1flıuWu1ili1'd;)irof. Prager 
21 perşembe saat 

rinde bir agı· Iı varmış. Yanaşması E- tarafından cTayyareciliğin fiziki esaslara, 
20,30 da HAMLET b p f K ı c f d min öküzleri otlatıyormuş. Yanma 8 şu atta ro . ema enap tara m an 

dım.,. kek muşambası getirerek sataca -
Hakim bu açık itiraftan sonra tev- ğmı söylemiştir. Ihsan, muşambayı 

kif kararını vermiş ve Gaffar Kuliyi 4 liraya satın almış ve biraz sonra 
de çağırmak üzere muhakemeyi ta- da 7 liraya Kamile satmıştır. Halbu-

ayni köyden Osman da gelmiş. Yat- ! «Organik beşeri tabiatta istlklib, ıs şubat-
stanhul RPlediyesi Şehir Tiyatroları ta Prof. Honi.i tarafından ddücriıniyet ve 

lik etmiştir. 
sı zamanında korucu Ekrem de bun- 11\1~\lı\lll\\\~ saat 20,30 da ceza>, 22 şubatta Prof. Dember tarafından 

ki Tevfik Fikret bu muşambayı bir ların yanına uğramış ve: «atmosferde optik hadiseler • tecriibelerle 
____ ,

0
._____ - Siz bizim köyün sınırına geçti- l1~lII l~\tl Size öyle geliyor birlikte>, ı martta Prof. Neumark tara-

gazinodan çalmış ve satmıştır. Biraz niz. Okilzlerinizi götüreceğim, demiş ıııı 3 d fmdan «Maliye siyasetinin milli hususiyet-
Hafta Tatili Kanununa sonra da polis kendisini yakala111ş ve Osmanın öküzlerini bırakarak Is- UlllUI per e lerh, 8 martta Prof. Liepmann tarafından 

'Aykırı Hareket Etmı·,..ıer ve muşambayı sattıg~I yerden geri a- k. ..k.. .. k t Reis iddianameyı· okuttuktan son- «Ginekoloji'nin içtimai manasrn, ıs martta :s mailin se iZ O uzunü önüne a ıp Prof. Peters tarafından «Zihni tekamül • 

Yeni Türkiye, Kırmızı Beyaz gaze- larak birisini hır:srzlık, diğerlerini sürmiye başlamış. Sonra Ismail yetiş ra suçluya söz vermiştir. O: İçtimai tekamül olarak», 22 martta Prof. 
te, Remzi Kitapevi ve Akba şubesi de hırsızlık malı satın alma suçuyla miş, öküzlerini geri almış. Dönerken - Ismaili öen değil onun yanaş- Ali Fuat tarafından o:Devlet teşkili.tında 
· C d meşhut suçlar müddeiumumiliğine birdenbire Ekrem gelmış' : ması Entln vurdu. Bana iftira edi- kuvvet bölümü ve kuvvet birliği sistemleri 
ıle ümhuriyet otobüsleri i arehane-

h 1
. · vermi.:.tir. M·u·ddeiumumilik tahk.ikat _ Kıpırdanma senı' vuraca~ ı. yor. Demiştir. ve bugünkü teşkilat kanunumuz:t, 29 mart-

si hafta tatili kanununa mu a ıf h:ı- .,, 5uı.ı. ı 

Günün pro9camı - lstanbuJ 

OGLE NEŞRlY ATI : 

12,30: l>likla Türk musikisi. 12,SO: Ha
vadis. 13,0S: Muhtelif plik neşriyatı. 14: 
Son. 

AKŞAM NESRlYATI: 
18,30: Plakla dans musikisi. 19,30: Kon 

ferans: Eminöni.ı Halkevi namına Dr. Et
hem Bakar (Verem tedavisi). 20: Nuri 
Halil ve arkadaşları: Klasik Türk musi
kisi. 20,30: Omer Rıza taraftndan arapça 
söylev. 20,45: Vedia Rıza ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları (Saat iyarı). 21.15: Orkestra. 22,15: 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi günün 
programı. 22.30: Plakla sololar. opera ve 
operet parçaları, 23.00: Son. 

• 
Gün~ Program Qzü 

SENFONİLER 
22 Varşova: Fitelberg'in idaresinde sen 

fonik konser. 22 Roma orta ve kısa dal
gası: Senfoni (Geminiani, Salviucci, 
Frank). 22 Laypzig: Senfoni (Anton Bru 
ckner). 

HAFİF KONSERLER 
7,10 Berlin kr.ıa dalgası: Karışık musi

ki ( 18.15: .Devamı). 9,20 Paris sa .dal
linde bir gun). 10,30 Paris krna dilgası: 
Plak. 11 Berlin kısa dalgası: Hafif musi
ki 11.50 Paris kısa dalgası: Plak. 13: Plak 
13 Berlin kısa dalgası: Konser 15: Keza. 
16,15 Roma kısa dalgası: Şarkı ve keman
lı konser. 18,15 Bari: Karxşık musiki. 18 
15 Bükreş: Plak. l8,2S Varşova: Plak • 

Erzurum Defterdarı Biı 

Ameliyat Geçirdi 

Tedavi için lstanbulda bulun:ın Eı 
zurum defterdarı Naci Sırala dün 
sabah Cerrahpaşa hastanesinde pro 
fesör Nissen tarafından bir ameliyat 
yapılmış ve muvaffakıyetle neticelen 
miştir. • yapmış, Kamili serbest bırakmış, di- Demiş ve mavzerinin tetig·ini çeke - Bundan sonra mahkeme tam 17 şa ta Prof. İsaac tarafından « şletme iktısa-

reket ettikleri için Sultanahmet Sulh hı"t dı.nlemı"şt·ır. Gelmı· en ahl·tıenn· dmm terbiyevi manası». 5 .n. isanda Prof. 
· t f d - ·k· · · ··b t · hk ye ver rek lsmaili tam kalbinden vurarak y ş Birinci Ceza Mahkemesı ara ın an ger l ısını no e çı ma eme • _ . . . . Helmann tarafından cBat doıımesi>, 12 ni- sanda Prof. Bodendorf tarafından cMuh-

beşer lira para cezasına mahkum e- rniştir. Mahkeme kararını bugün bil- öldürmüş. sonra da köye kaçmış ve ça.gr~ması ıçın muhakeme talık edil-ı sanda Prof. Brauner . taraf~dan cNebat- telif devirlerde ilaçlar>. 26 nisanda Prof. 

dilmişlerdir._1İİİİİiiiiiiiiii.-.ııııiiiiiiilllıiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid~irmemce•k•t•ir•.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~k-a•h•v•e•d•eiiiiiiot•uriiimmumşmtmuriiii. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimıiiiişmtıriiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiimlmamrmdmümnmyamsmrnmdmampmerm1m·o·d·rı~k·n~e~ti•c•elmer•>•,•1•2•ru•·.iiiiiKmemsmslmemrmo:mTmamrimhmfmemls~ef•e•si•n•iniiiiiiiiiimmemsemlemle•r•i>m.iii 
değişmesinden memnun veya müteessir olup olmadı· 
ğı asla anlaşılmıyordu. Sade Halidin henüz bir netice elde edil· 

meden birşey haber almasından ürküyor ve ri
vayetlerin kulağına kadar gitmesi ihtimaline karşı o
nu §imdiden inanmam1ya sevketmek arzusile: "Aman 
bu Ankara! Şişlinin dedikoduları burada yap1lanlarm 
yanında yüz kere zemzemle yıkanmış! Herkes için 
her gün öyle kuyruklu yalanlar çıkarıyorlar ki insan 
niye ve kime inanacağına şruıırıp kalıyor! Hem öyle 
:zahmetsiz icat edip ortaya atıyorlar ki; akılla
rında bile kalmıyor. Bir müddet geçip icatları olan 
yalanı başkalarından duyunca kendileri de şaşıp ka
lıyorlar!,, gibi sözleri sık sık tekrar edip duruyordu. 

Bir gece yarısı idi. Odasında Seniha yeni uykuya 
dalmıştı. Birden, yandaki odadan, ağabeysile Müker
remin odasından gelen seslerle uykudan uyandı. Ve 
yatağının içnide doğrularak, gittikçe artan ve yük

selen bu sesleri dinlemiye koyuldu. Sesler gittikr,e 
yHkseliyor, fakat sözler anlaşılmıyordu. Senihanm 
yüreği siddetlc qarpmıya başlamıştı. Ferit Kemalle 
münasebetini Halit duymuş olacaktı. Belki Senihanın 
bilmediği şeyler de öğrenmişti. Belki artık bu yuva, 
zaten içinde soğuk rüzgarlar esen bu yuva artık ta
mamile yıkılıyordu. Geçkin kız yavaşça yatağından 
çıktı. Çıplak ve zayıf ayaklarna terlikleriniı geçirerek 
odadan dışarıya süzüldü. Apartımanın dar sofası ka

ranlıktı. Gürültü gelen odanın kapısına kulağını yak· 
Iaştırarak dinlemiye başladı. 

- Gidemem ben. Artık ne bu! 

- Manasız lakırdı söyleme Mükerrem. 
- Ankaraya tahammül edemiyorum. Bir kasa-

bada kabil değil yaşıyamam! 
- Öyleyse seni Parise göndereyim. Orada yaşa. 

Zonguldağa ben tek başıma giderim. 
- Parise gideyim diyen yok. Fakat :;imdi bu Zon

guldağa razı olsam yarın başıma beterini çıkarmıya-

cağın ne malum 
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- Mecbur olur ve daha fena bir yere gidersem, 
oraya da gelirsin. Zabit karılarının canlan yok mu? 

Anlamıştı, dudaklarında acı bir gülümseme ile ba· 
şmı kaldırdı. Herhalde, bu karanlık sofanın bir baş
ka köşesinde, beş on adım ileride hizmetçi Şerife 
kadın da. böyle eğilmiş, nefes çıkarmaktan korkarak 
bu kavgayı dinlese gerekti. Beyhude yere gösterdiği 
tecessüse hiddetlenerek ayni sessiz adımlarla Seniha 
odasına döndü. Yatağına girdi, yorganını çenesine 
kadar çekti. Belki bir iki saat uyanık kaldı ve düşün
dü. Kavga bir müddet daha devam etmiş, sonra ses
ler gittikçe yavaşlamış, nihayet apartırnana tam bir 
siiklit, eski mutlak sükiıt çökmüştü. 

Demek Zonguldağa gidilecekti ve Mükerrem Zon· 
guldağa gitmek istemediği için bövle bir müddet ba
ğırıp çağınmştı. Belki bir kere daha, belki birkaç 
kere daha bağırıp çağıacağ, fakat neticede mutlaka 
mağltıp olacak ve Ankaradan ayrılacktı. Bu kvganın 
Ferit Kemalle hiç bir mtlnasebeti yoktu. Mükerrem 
Ankaradan daha ufak \"e sakin bir yere gideceğine 
hiddetlenip kavga etmişti. İtirazlarına bunu bahane et 

miş ve hakikatte Ferit Kemal.den ayrılmayı isteme

miş olamaz mıydı? Böyle olsa bile yine Ankaradan 

gidilecekti ve Mükerrem Ferit Kemalin kollarına düş· 

miyecekti. Kollarına düşeceği bir erkek acaba Zon
guldakta karşısına çıkacak mıydı? Çıksa bile kimbi

tir ne zaman, ne kadar beklettikten sonra çıkacaktı. 

Seniha saatlerce yatağın içinde, sağına soluna döne 
döne, gö"1erine uyku girmeden sabahı bekledi. 

Sabahleyin Halit çrkıp gidinciye kadar odasında 
kaldı. O gider gitmez de Mükerrem yanına geldi. Ge
ceki riddeti hB.la üstünde ve anlattıkça bu hiddet ar
tarak, kendisine olanı biteni hikaye etti. Halidin on 
iki on üç gün kadar evvel dairede müsteşarla kavga 
edeceği tutmuş, iş Vekile kadar gitmiş ve Vekil de 
müsteşarına hak verdiği için vaziyeti çok nazikleş
mişti. Bunun üzerine kendisini Zonguldakta en büyük 
hissesi Belçikalılar elinde bulunan bir kömür şirkeli
ne başmühendis tayin ettirmiş ve iş olup bitmeden' o 
da bunun bahsini etmeyi lüzumsuz saymıştı. Şimdi, 
(filan gün hareketimiz lazım!) cümlesile herşcyi hal
letmek istiyordu. Ve paraca eline orada ayda yüz li
ra fazla geçeceği için verdiği haberin sevinçle karşı
lanacağını da ummuş. beklemişti. 

Bununla beraber. birkaç gün geçip te lstanbula ve 
oradan Zonguldağa gitmek üzere Ankaradan ayrıldık 
ları zaman Mükerrem tamam.ile sakin ve tabii idi. 
Ferit Kemalden ayrılmış olmaktan hiç te muztarip 
değildi. Henüz kollarına düşmemiş olduğu için ken
disine bağlanışı pek sathi kalm1ş ve bir yara aça.bile
cek mahiyet alamamıştı. Zonguldak deniz kenarı bir 
yerdi. lstanbula Ankaradakinden sık ve kqlay gidip 
gelinebileceğini düşünerek Mükerrem hatt~ memnuna 
bile benziyordu. 

Seniha ise hislerini cok ivi Edzlediıi?'i icin bu ha vat 

XIV 
Zonguldağa yaz ortalarında gitmişlerdi. Sonbahar 

da Nüzhetle karşılaşıncaya kadar Mükerrem hiç kim 
seye karşı bir alaka ve temayül göstermedi. Acaba. 
bir gün gazetede Prag maslahatgüzarlığına tayinini 
okudukları Ferit Kemalin yasını mı tutuyordu? Yok 
sa etraflarındaki adamları beğenmediği için mi böy 
le ağır ve soğuk davranıyor, daha iyi birinin meyda
na çıkmasını mı bekliyordu? İşte nihayet o biraz aca
ip balo gecesi Nüzhetle karşılaşmışlardı. 

Onun kollarında Mükerrem ilk defa dansettiği za
man, kardeşinin kansı üzerinde bu gencin daha hı<; 
bir erkeğin yapamadığı bir tesiri yaptığını Seniha 
derhal hissetmişti. Bu, Ferit Kemalin tesiri gibi ağır, 
yavaş değil. adeta ani, adeta elle tutulup gözle gös
terilecek birşey olmuştu. Ve ondan sonraki her bu
laşmada Mükerremin duyduğu zafın gittikqe attı -
ğını, büyüdüğünü, herkesçe derhal farkedilecek bi!' 
hale geldiğini gördükçe, kendini mutlaka bu çocuğa 
vereceğine Seniha katiyen hükmetmişti. Bunun bövle 
olmamasma ancak Nüzhetin toyluğu. pek toyca ha
reketleri sebebiyet verebilirdi. Halbuki, yirmi yaşın
daki bu çocuk ayni zamanda da krrkını aşmn• kurt
lar derecesinde kurnaz ve pişkin görünüyor, öyle ol· 
duğunu herkes te söylüyordu. Artık MU!<erremin su
kutunu Seniha bir gün. hatta bir saat meselesi ad· 
dediyor, hep bunu düşünüyordu. Ve sade yalnızk.,n 
değil. başkalarile beraberken de bütUn dimağını bu 
düşünce, sevimiyen lbir koca olan ağabeyisin:n vak1n
da aldatılan bir koca olacağı ve bu vaziyetin birta• 
krm musibeter doğurabilece~i dfü:ıüncesi işgal ediyor 
du. Bundan. böyle düşünmekt~n de ince ve hep rı:mk 
siz dudaklarına durup dururken bir tebes~üm, istih
za ve sevinçle dolu ve çok canlı bir tebessüm geli .. 
yordu. 

(Arkası varl 
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Üniversite Gençlerini 
Köylere Gönderelim 
Düın Şarki ve Orta Anadoluda oto

rnobille üç aylık bir seyahatten dö· 
nen bir ark:ıdasla buluştum, Sırf me
rak ve tetkik saiıkasiyle Ankaradan 
kalkmış, kasabalara ve köylere uğrı· 
yarak Izmire kadar inm.iı:;, soora ta 
Konyaya kadar uzanara.k tstanbula 
dö~müş. Her tarafta :roUan otomo· 
hille seyahate müsait bulmuş. Gjtti
ği yerlerde yatacak yer bulamadığı 
zaman otomobilinde yatmış, fakat sı
kıntı !:ekmem.iş. 

Bu seyahat bize Amerikada üni
\'ersite gen~lerinin yamı tatbik et
tikleri programı hatırlattı. Ameri
kan gmçleri yaz tatilini e!•seriya se
yahatte geçirirler. Uç beş arıkadaş 
birleşince bir otomobil alırlar. Bü
tün yaz şehir şehir dolaşarak seya· 
hat yapar ve eğlenirler. 

Mademki yollanmız artı}{ otomo· 
bille gidip gelmiye mfümittir. Yazın 
ünıiversite gençleri.ni otomobille köy
lere kadar varan küçük gezintilere 
te~vik etmeli)iz. Bu hususta Halkev
lerl rehberlik vazifesi görebilir. Genç
lere seyahat programlan tertip ede
bilir, onJara. otomobil temini husu· 
eu,,da yardımda bulunabilir. 

Bu seyahatler şehirle köyü, mil· 
nevverle köylüyü birleştireceği ve bi
riblrine yaklaştıracağı için pek fay
dah olur. Bu hususta yapılacak mas· 
taf, elde edilecek faydaya nazaran 
hiç sayılabilir. 

Karade.nizde lnebolu HaJkevinin 
köylü teması için yaptığı ge'Zlntilerln 
neticelerini görmüş, hayran olmuş· 

ke~ınlnL yaptıgı "inı işı 'da1ı'a'"" ~ 
mikyasta, daha muvaflakıyetle ya,.. 
pabilir kanaatinde:)iz. 

• 
Milli Sıhhat Haftası 

Ingilterede bir aydanberi bütliıı 

matbuat, bütün lıüküınet aja.nlan 
kuvvetli bir sıhhat propagandası 
yapmakla meşguldür. Yapılan pro
pagandada iki noktaya ehemmiyet 
\reriUyor: 

1 - Her Ingilizi.n. sıhhat ka.idele. 
rine riayet ederek yaşaması, 

2 - Hükftmettn sıhhat sahasında 
halka gösterdiği iınkiııla.rdan istila.
de etmesi. 

Sıhhat propagandasmm gayesi, 
lngilterede her lngllizi ıuhhatU bir 
Yllrtta.5 yapmak, izalesi kabil has· 
talıklan ortadan kaldırmak, hele sa
ri hastalıklann önünü almaktır. 

lngiltere böyle bir ııhhat mücade· 
lesine lüzum görürse, bizim böyle bir 
nıUcadeleye ihtfyacomz kendll.lğin
den anlaşılır. 

N uremberg'te toplanan Nazi kongresinde 
Alman propaganda nazırının, Nazi da

vasmm Türkiyede de ilerlemekte olduğu ha.k· 
kmdaki nutku üzerine vaki neşriyatımız "Cum
huriyet" gazetesini tel8.şa dil;>ünmüş. Diin, ade· 
ta Goebbells'in vekaletini yapar gibi bir eda ta
kınarak, Almanyamn yalnıı komünizme karşı 
bayrak açtığını, bizim için korkacak bir şey 
olmadığını söylüyor, ve: 

"- Çocuklar, telaş etmeyin, diyor, herhan· 
gi bir propagandadan endişeye düşmek için o 
propagandanın karşısında zayıf ve aciz bulun-

mak lazımdır ki, bizde vaziyet böyle değildir. 
Hem Kemalizmin ve yurt sevgisinin ne oldu· 
ğunu öğre~ bir Türk çocuğunun şu veya bu 
propaganda tesirile değişebileceğ4ıi düşünmek 
Türk seciyesinin ne olduğunu hiç amma hiç 
bilmemek demektir.,. ' 

Yunus Nadi gibi görilşü keskin, dünya hadi· 
selerine vukufu geniş, mantığı kuvvetli, mcm· 
leket meselelerinde fevkalade hassas ve titiz 
bir üstadın elindeki gazetenin bu kadar saf, bu 
kadar basit bir düşünce ile işi kapatmak iste· 
mesi biz, tatmin etmedi. 

B iz teliş ediyoruz, 
Çünkü propagandanın ne kuvvetli bir 

silah olduğunu iyi biliriz. 

Cihan Harbinde muhariplerin kullandıkları 
en müessir silahlardan biri de propaganda idi. 
Bu silahla ittifakları parçaladılar, müttefikler 
kazandılar, düşman cephelerinin arkalarında. 
panikler VUcude getirdiler. 

H~r?ten so.nra bütün milletler sulh içinde 
bu sıli.htan istifadeye koyuldular. Hatta Al
manya ve t!alya gibi kendi rejimlerini bütün 
dünyaya yaymak iddiasında bulunan memle
ketler birer propaganda nezareti ihdas ettiler. 
Sts ettire~Y"'..ı- hu .. ,..,. .. r .. tı,....ı hPvhıırl,. rnl •-

Propagandanın ne kadar tehlikeli ve kuvvet-
li bir aillh olduğunu bU4-t'- h ~-

• • 1 "Ull ayauuı 
gazetecilikte geçirmiş olan Yunus Nad' L: -d 
d h 

. . b.li F ı uız; en 
.a a ıyı ı r. akat nedense memlekette Na-

zı propagandasınm yapılmuında.n ko km ··..::-u r uyor 
goıwJı yor. 

Biz telif ediyoruz, 
ÇUnkU dünyada kendi rejinı.Ierini ba • 

ka milletlere de kabul ettirmek iatiye ··t' 
· mili tl Jd ğun bil. · n mu ~ cavız e er o u u ıyoruz. 

Harp so~un~a .. So~et Rusya bu milletlerin 
b114mda idı. BUtun dunyayı ihtilale bo • &k1 
rmı iddia ediyorlardı. Üçüncü Enterngac auyona-

lin direktifi altında cihanşümul bir propagan
daya ~aşla.ınışlardı. O vakit asırlardanberi kök· 
leş~ demokrasiler bile bu propaga~daya kar
şı hudutlannı kapamağa mecbur oldular. Sov
yet Rusya ile münasebetlerini kestiler. Bu 
memleketle normal münasebetler tesis etmek 
için de kendi huduttan dahilinde propaganda 
yapmamayı şart koştular. lngiltere, Ame~ka 
ve Fransa gibi memleketlerde demokrasiler 
bu propagandaya karşı tedafüi tedbirler alına· 
ğa mecbur oldular. 

Bugün de kendi rejimlerini bütün dünyaya 
yaymak istiyen ımütecaviz milletler faşist dev
letlerdir. Bunların bu işle meşgul birer propa
ganda nezareti vardır. Dünyanın her tarafına 
yayılmış bulunan Alman tebaası bu teşkilatın 
tabii birer azasıdır. Bu Almanlar bulundukla
rı memleketlerde Nazizmi yayımak ve faaliyet
leri hakkında merkeıe haber vermek mecburi
y.etindedirler. Yine Nuremberg parti kongre
sınde harici teşkilat hakkında cereyan eden 
müzakereler, bu teşkilatı bütlin çıplaklığile 
meydana çıkarmıştır. İngiltere gibi demokra. 

siye demir gibi bağlı ve kendi halkının fi~ri 
selametinden emin kuvvetli bir ınemleket bıle 
iki ay evvel bu Naci propagandacılarından yüz
lercesini hudut harici etmeğe ınecbur olmuştu. 
Bu teşkilat Türkiyede de vardır. Burada da 
metodik bir şekilde çalışmakta, içiımize kadar 
g~rmekte, ve propagandasını yapmaktadır. ln
gılterenin bile ihtiyatlı ve gözü açık bulunma· 
ğa mecbur olduğu bu teşkilat ve faaliyet kar
şısında bizim "Türk gencinin propaganda tesirile 
değişıniyecek kadar kuvvetli seciye sahibi ol· 
duğunu" söyliyerek kollar1mız1 bağlay1p seyir· 
ci kalmamızı istemek gülünç ve biraz safdilane 
olmaz mı? 

R iz telaş ediyoruz, 
<="'-'-" 1\Ta~i .Alına.nvarun yı;ı.,kın şarka. 

doğnı sarkarak orta Avrupayı, Balkanları ve 
Türkiyeyi içlne ii.lan bir sahayı şu veya bu şe
kilde kendisi.ne bağlamak siyasetini güttüğünü 
biliyoruz. Bu siyaset, Avrupanın iktısadi buh
ran içinde bulunduğu senelerde, orta Avrupa
da, Balkanlarda ve kısmen Türkiyede az çok 
muvaffakıyetler kazanmış, bu memleketleri 
iktııaden AJımanyaya muhtaç bir hale getir
mişti. Türk.iye vaktinde uyandı. Büyümekte 0 • 

lan tehlikenin, önüne geçti ve iktısadi bir esa
rete yuvarıanmaktan kurtuldu. Fakat diğer 
memleketler taın~~en k~~ulamadılar. Siya
setlerinde &deta :ıstikllllennı kaybedecek vazi-
yete düştüler. 

Biz bu vaziyete düımek istemiyoruz. Alman 

Şirket Vapurlarında Radyo Neden Kesildi? 

siyasetinin Türkiyede tahakkuk etmesine mani 
olmayı milli bir vazife biliyoruz. Onun için de 
Almanyarun memlekette bu siyasetini tahak
kuk ettirmek için giriştiği propagandanın ke
silmesi lüzumunu müdafıaa ediyoruz. 

B iz telaş ediyoruz, 
Çünkü Nazi propagandasının hazan sin· 

si sinsi, hazan küstah<:a ve açıkça matbuatımı
za. kadar girdiğini, irfan mfü?sseselerimize ka
dar sokulduğunu görüyoruz. 

Bundan bir müddet evvel, Cumhuriyet sü· 
tunlarında istiyerek istemiyerek A 1man propa
gandasının sokulduğuna delalet edecek yazılar 
çrktığını işaret etmiş ve Cumhuriyet refikimizi 
bu kabil propagandalara alet edilmesine karşı 
uyandırmağa çalışmıştık. Fakat, o vakittenbe
ri Cumhuriyetin bu kabil yazılara sütunların
da yer vermemesi şöyle dursun, bilakis açık
tan açığa Nazi ve faşist propagandası telakki 
edilecek yazılar neşrettiğini görerek müteessir 
olduk. Onun için tela..c:: ediyoruz ve tela ıta hak
lı olduğumuzu sanıyoruz. 

Fakat siz niçin telaş ediyorsunuz? 
Bütün bunları siz de bizim kadar, hat

ta bizden iyi bildiğiniz halde. Nazi propagan· 
dası aleyhinde vaki olan neşriyatımrzdaıı dola
yr siz neye telaş ediyorsunuz? Memleket ve re
jim meselelerinde gayet hassas ve titiz oldu
ğunuz halde, Alman propaganda nazmnın Tür
kiyede Nazizmi yaymakta olduğunu ilan etme
si karşısında yalnız lakayt kalmakla da iktifa 
etmiyerck onu müdafaaya geçişinizi anlamı· 

yoruz. 
Herr Goebbells Türkiyede Nazi davasının 

ilerlediğini itiraf ediyor. 
Türkiyede Nazi davasının yürümesi demek. 

Türkiyede mevcut Kemalizm rejimi aleyhinde 
c;alıı:ıması demektir. Nazi ve faşistlerin başka 
~eJemketlerin dahili rejim ve idareleri aley
~~de nasıl çalıştıklarım da birçok misall ~rile 
b:~ı:oruz. Bunun en acı misalini de lspanyada 
gqruyoruz. 

Biz kendi dahili rejimimize başkalarının ka
rışmasını istemiyoruz, ve bu meselede titiz ha
r~k.et ediy.oruz. Bizim bu titizliğimiz sizi neye 
sınırlendinyor ve neye Almanya propaganda 
nazırının Türkiye işlerine mildl'Jhalesine karşı 
memleketin ve rejimin bir müdafii gibi ortaya 
atılmıyorsunuz? Neden bilakis gazeteniz.in sü
tunlarma faşist ve Nazi propagandasına dela
let edecek yazıların girmesine göz kapıyor3U· 

nuz? 
İşte biz de burasını anlamıyoruz? 

FIKRA 

İhtısas! 
Vilayet mebusumın yanında ga

zeteyi gözden geçiriyorum. Uçüncü 
sayfada bir yeni ;)'apı resmi: karakol 
mu desem, dispanser mı desem, mek· 
tep mi de em ... Cinsi belli olmıyan, 

Sıhhi~·e Veklleti bli~lnm müsa
adesi nisbetinde herşeyl yapıyor. 
l>evıet teşkilatı ve devlet faaliyeti ~a.ziçi~er n~a Naci BUtge .im 
baknnmdao noksaıımuz varsa, büt.çe. ıasile. aldıgımız bır mektUpta deruli-

bugtinkü vaziyeti.ndp ve ma.a,ıarının 
a.zlığmdan bahsederek diyor ki: 

ğı şu sıralarda bu imkanın alakadar
larca tetkik edileceg· i . ti . ed k 
beki

. nı nut ere 

fakat çirkin bir yapı! . 
- Aziz dostum, bu nedir? 
- Vali konağı! 

blizin .müsait olmamasındandır yor ki: 
Fa.kat sıhhat sahasmda büyÜk pa-

0
- Doğma büyüme Boğaziçi~~z. 

taya ihtiyaç göstermeden yapılacak Bu gü?.el yer epey zaımanda.nben ih· 
lşlel' de yok değildir. Mesela blzlm mal ediliyordu. Bu yaz, biraz faaliyet 
"ıhhat terbiyesine ihttyacumz var- görüldü. BilhU88 Şirketi Hayriye 
dıt. Sıhhi vuıtalardan istifade etme- bunda büyük lmil oldu. Bu arada, Şir 
SinJ bHenlerlmiz azdır. Umwnlyetle ket vapurlarma radyo konular~ ya.. 
haııon .sıhhat telakkisi yoktur. zm halka eğlenceli saatler geçirtildi. 

Bir taraftan hükfimet, bir ta.raf. Radyoların kışın kaldmlacağuu 
tan matbuat elele vererek halka sıh· zannediyorduk. Fa.kat, gösterilen rağ 
hat terbiyesi ,·ennlye ('.alrl}abllirler. bete karşı, şirketin bunla.mı vapurlar 
llu ~lışma para işi değil, iakat prog- dan kaldırmamaya karar verdiğini öğ 
~anı, bilgi ve metot işidir. Sıhhiye renince sevindik. Halbuki böyle olma 

1 
ekaleti bu işte matbuatı teııvlr ve dı, Şirkıet bu sözünü tutın.JY&rak rad 

dl'Şat edebilir. Açılacak terbiye müca- yo çalmayı evvell aeyreldettirdi, son 

\ 
elesini idare edebilir. Bu mretle de. ra da tamamen keeti. 
·aını kı 1• nıetodik bir propaganda h&J. Akfamlan i,ten ve dersten yorgun 
da:aıhhat işlerine ka.rşı daha. alikalı, dönen bizler, bu vesile ile batmıızl ve 

.8 bilgili yapabilir. gö.nlUmilzU dinlendiriyorduk. Guete-
n da az bir kazanç değildir. nizin dellletile bu dileğimizin yerine 

"- 3 eene orta, 3 1ene de muallim 
mektebi tahsilinden sonra 1600 kutUf 
ma.qla tayin ediliyoruz. EUınize 42 
lira 26 kuruı geçiyor. Çok çalışınaık 
ve iyj mUf ettif raporu almak ıuretile 
bu maaşm aneak 8 • 9 senede 2 bin 
kuruı olmam niUmkündtlr. Bu takdir 
de elimize geçen para 48 lira 26 k1J.tU 
tu geçmiyor. 

Bu kadar az maaşla bir ilkmekteP 
mualliminin geçinmesine imkln yok
tur. Bu paranın asgari 8. 10 UraaınI 
ev kiruma yatırdığımızı dUşünUrse· 
niz, ayni zama.nda yeni ne§I'iyatı, ınea 
lek mecmualannı ve s&ireyi de teda· 
rik etmek mecburiyetinde bulunan 
biılerln bugünkü vaziyetimiz açıkça 
nı.eydana çıkar. 

ıyoruz." 

• 
Sokaklarımızdaki çirkin 

Manzaralar 
,.Belli başlı caddelerimizdeki bina

lann cepheleri çok kirli ve pistir. Bu 
hal, yolların manzarasını baştanbaşa 
boz:ıyor .. J:3ir Istanbullu olarak, bina 
sahıplerının buralannı temizlemiye 
mecbur tutulmalannı temenni ediyo
rum. Bu takdirde Iatanbul sokakları
nın manzarası tamamile değişecektir 
e:eı~~yemizin nazan dikkatini çelm~ 
ruzı rıca ederim." 

Vezneeilerde Bozdoğan kemeri 
aokak 6 numarada Niyazi 

Bektaş 

- Her halde pUinmı zayıf bir m1-
mara ısmarlamışlar . 

- Mimar değil ... Orada bulunuyor 
diye müheaıdise yaptırdılar. 

Fakat 24 bin lira sarf edilmi~tir. 
Eğer ptan e.n pahalı mimara ısmar

lanmış olsaydı, 24 bin lirada ne \'erl· 
lecekti? 'Yüzde beş \'erseniz ne olur, 
hatta on verseniz ne çıka.r? Çünkü 
ihhsas, size, ayni oturma 68-rtlannı 
daha küçük ebat içinde temin edecek 
tir. 

Türkiye mütetabblpler devrinden 
çıkmıştır. Bu memlekette bina pro· 
jeslııi ancak mimar yapabilir. Hatta 
mimarlanmız arasında da, doktorla· 
rımızda olduğu gibi, ihtısas aJ,nmı 

devrloe girmişizdir. 

da.s T'. · , propagan-
ı~ ~rkiyede ilerlediğini açık 

açık so,rledi, bizi fa ist ın""-'ek tl r t . uuu e er 
ıs esme koydu. Türkiyede re "i . 

J{emalizm 'e demokrasi oJd ~ .. anın 
bildiğimiz için bö,.·le bir nqunu 

. . " propagan-
danın TürluJ·ede yürümesine k 
hassasi;\'et g<tsterdi.k. "Cumhuri ~t 1 

t 
. 1 l c ., 

gnze esı ınec ense, büvük bir t 1:-d" .. . • e aşa 
uşuyor ve Türkiye<le böyle birşe,; 

mev('udiyetfıni, l.iir örtbas et sirn~e~ 
gücle.rek, inkfi.r ediyor. iki yıldr~lı mn. 
harrır, Goebbels gibi saJU.hiyetu bira 
damın, msıni bir J;:ongrede \'Ur dedi
ği?e karşı neden hassasiyet göstcr
mıyor da, bizim, aman uyanalım, de
memize J<nrşı ateş püskürüyor? Bize 
hücum ederek Goebbels'in müdafaa
sını yapıyor .. 

Bu meselenin örtbas edilmiye ta
hammülü yoktur. Kemalizm kunet
lidir, fal)izmdem korkusu yoldur, de
mek fa..5izm cere~ anlarma kapıları a
çık bırakmaktır ki, Herr GoeLbeh. 'in 
de istediği budur. Yoksa Cumhur!~ et 
gazetesinin de diJeği bu mudur? A
merika.da, Jngilterede, Fransada, 

dünyanın her ~·cı·inde demokrasiler 
kuvvetli oldukları halde neden mlis· ,. 
terek cepheler yaparak n.nti • fnsist 
mücadele~·e giriştiler? Çünkii faşlznı 
tecavüze geçmiştir. Dün;\ nnın her ta
rafında harpler çıl{aran, istila ordu
larile beraber )-Ürüyen bir cere'.\ ana 
lmrşı kapılarımızı açık mı bı;aka
lım'! .. 

Türki)•ede faşizm propagandası 

Goebbcls'tn dediği gibi vardır. Ve o 
gazetenin sütunlarında da yer bul
mu~tur. Roosevelt'in nutkuna karşı 
~ıkan yazı nedir? Bal gibi Japon pro
pagandası. Daha nice, niceleri de 
nrdrr. Almanyada okumakla talebe
mizin seciyesi bozulmaz, Türkiye fa. 
şizm propagandasından korkmaz, de
mek öyle korlmrıç bir mugalatadır ki, 
bu mugalata gözlerimizi kör edebi
lir, \'e düı>mam görmemize mani olur. 
Demokrasinin hakiki müdafileri tse 
tehlikeleri görmeli ,.e göstermelidir • 
ler. Biz burnu yaptık. 

iki yıldızlı muharrir, bizim faşizm 
tehlikesi karşısmdaki ikazmıızdı:ın 
telaşa dü§erek, bu memlekette her 
fikrin propa~andnsma demokrasinin 
miisaade ettiğini, hatta benim tarihi 
mater)·alizın hakJunda broşiirJer 

neşrf'ttiğiml söylüyor. 200 _ 400 
sayfalı:k kitaplara evvela bro~ıir 
denmez. ilmi, na.zari kitapların pro
pagW!lda ile hiçbir niakası voktur 
Fikri eereyanlal'rn mahiyetfui izah 
eden kitaplarm terciimesine, neşrine 
elbette kl demol,rasi miisaade eder. 
Faşizmin de nazari olarak mahi'.\·eti 
izah E-.dilebilir. Falmt propagaud~J a 
geçmek, bu memleketin milli istiklft· 
lbıi parçalamak istiyen herhangi bir 
propagW!ldaya alet olmak tehlfüelidir 
ki, bunu ilmi kitaplarda değil, giin
lük hti.di eler ooiinde tnrafgiran() 73.

pılan neşriyatta aramak lazım. · 

ilen Goebbels dünya murncehc~fn. 
de söylediği nutukla bizi faşist mem· 
leketler listesine soktu. Bu llst4•:re 
~innekten Cumhuriyet gazet.esi bir 
iftihar mı du~,ıyor ki, buna lmrşı ta
ka.yt kalma.mızı i tiyor. Biz, '.l'Urkf. 

yede demokrasiuiın ha.kim olduğuna 

kaniiz, onu mfülnfn.n i~in her diişınn· 
na lml'§ı cephe ahnz. Fa§izmin diğer 
perdeler arka mdn, demokrasiler, mil 

li istildfıJlel'e dü~mMı olduğunu da 
biliyoruz. Bunun i~indir ki fnsiz 1 .. mn 
bu memlekette ~·ayılmasma l.arsı 
mli<lafaaya geçiJ·oruz. Cumhurl.\ ;t 
gazetesi neden Goebbels'i mUdafa:ı:ra 
ge!,'iyor? Onun müdafaa vekili ·. 
dir? mı-

Sabiha Zekeri;ya 

onu baro gibi disiplin altın 1 
f 1 

a a mak, 
n mt oda az:alarıından biri.-.' . 
ı .... ın ımzası 

o mı;) aın ~·npı l·aptırmamak 1.azınıdı 

~ M. Zekeriya getirilmesi için aJA.ka.darlarm nazarı 

Bir Çam Hırsızı dikka.tıerw. cetbetmen1zı nca ederiz.,, 

Baremin değifeceği, ortamekteP ve 
lise mezunu muallimlerin maaşl&J1l1& 
zam yapıla.cağı JıaJdund&ki haberler 

henüa teeyyüt etmedi. :mtaeydi. Jilefe 
muadil ola.ra.k kabul edilen Muallim 
mektebi mezunla.n da tabiatile bu ka 
rardan iatifade göreceklerdi. 

TAN: Bu fn, belediyenin tatbiki. 
ne hazırlandJğı kararlar arasında,. 
da. Ayni zamanda, her semtteki bi
oalann aynJ. renge boyamnaaı mea· 
burlyetı de konul8.-08.ktır. 

9inklne isyan edelim. Bir §ehri. 
mizde belki de bir iki mfl;)'ona mal 
olacak olan blr bina, içinde mimar oı. 
mıyan bir fen heyetine yaptırıldığı 
için, şimdiden ııe zaman yıkılahilece
ğhıi düşündürür bir manzara göster· 
miye baştamr~tır. Bıı bina güzel, bel
ki müebbet olabilmek için milli vera 
enternasyonal, her ne ise bil' mü~a
baka. mahsulü olmalı idi. 

Ba.5tan başa yeniden yapnıak r. 
lunda olduğumuz Türk iyede . ~ 0 • 

h ınsayı 
em malzeme, hem de gUzeJ 

la b'lh • sanat-

tn~e~:~~ isumindde bir sabıkalı Ihla- Bir llkm• ektep 
?'ak n n uvarlarmdan atlıya-

~attı ~a~ . kestiği ve bunları götürüp Muaıı·ımı·n·ın Dileni 
~a gı ıçın Asliye Dördüncü Ceza ':1 

hkemesind d" · tnahk. e ort ay 20 gün hapse Adresi bizce mahfm olan bir oku-
urn olmuştur. yucunıuz, ilkmektep muallimlerinin 

Acaba biz vaziyette bulunan nıual· 
timlerin maqlanru birer derec.e ol· 
sun arttırmıya tmkin buluna.mas mı 1 
Barem.de tadilat 9ayiatarının dola,ştl· 

• 
Bir Okuyucumuza Cevap 
Hendekte makinist Kemal Akma: 
Şikayetiniz hakJrd:rr. Bunu, Sıhhat 

Bakanliğma bildiriniz. Alaka görece 
ğiniz muhakkaktır. 

'Yalnız ıner.kezden kontrol Jdfa:ret 
etmez: bir mimarlar odası yapm~k. 

r, ı assa. gtizel sanatlar h k 
dan tan · · a ımm-

zun etmel ~ ız. Bir eseri h'. 
zim yapmamız ldifi değildir· bi 

1 

en· ı- ·· · r eser e a. guzeJ olınalıihr, bu tılc k 
tır h"b' azanç-

' sa ı ı do hiz isek ild katlı b' , 
zan ı F ır Ka-

ç. ena ,.e !:irkinin milı· ·ı 
ma. F ıs oı. 

z. - atay 



Alman amatör 6oa ,_.,c,._ Pitclt, F,_ 
llicla.ıot ile llÖt71if111or 

arika Yum rcak 
1 koç'un nünd 

M 1 1 .... 
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ISTANBUL • ATINA • TiRAN 

Arnavutlukta Kan Davası 
Nasll Başlamıştı, Bugün 
Bu Dava Ne Vaziyette? 

• 6 • 

D ahlliye Nazın Musa Yuka· 
nm odaamdaymı. Kendisi 

~vutluğun iatikWinden beri 
muhtelif vuifeler alllUI ve hattl 
Osmanlı imparatorluğu zamanmda 
da ltkodrada muhuebe mümeyyiz
liği yapmıf. Arnavutluğu, bütün 
meziyet ve kuaurlarile, istidat ve 
kabiliyetlerlle ta.ınmıt olan bu zat 
bana kan davumı §<Sylece an)attı: 

- "F~na töhreti yabancı memle
ketlere yayılan bu kan davası, ev
:velce Arnavutluğun her tarafmda 
vardı. Bunun timdi taın•men 
Bilindiğini iddia edemem. Fa· 
kat yüme 90 azalmlfbr .. EllmiZ
deki istatistikler bunu göatermek· 
tedir .. Kan davumm aalm•smda 
bugünkü uayitin ve bu aayifl te
min eden Kra1m bllyOk tellrl ollllut 
tur. MahkemelerimJsfn htlktlm ve 
kararlan böylelerine kal'fl çok ağJf 
dır. Medeni kanunun maddeleri bi
ze göre tadil edilmJttir." 

A rnavutlarm kan clafam, kısa· 
.. lmu olan intikam 

'(Vendetta) davuıdır. Bu çirkin i.
det hUldlla.etin, hoca ve papaa smı
fmm ve münevver halkm gayretle
ri sayesinde gllnden gine ualmak· 
tadır. Birkaç sene evveline gelince
ye kadar ıimalde bilhassa Mirdita

ldar U'ama.cla ~~kur 
banlan co1r oluft)fdij; 
ftÜı davmm - bakkmdaki 

rivaf8tpadar: 
15 blcl uırda :p .. mll oldup 

aöylenen Lek Dukadkini adında bir 
adamm, bazı kabileler arasmda kıs· 
men tatbik edilmekte olan "Dağ 
kanununu" vuetmeainden ne,et et 
miştir. Çok aert olan bu usul ve l· 
detler kadma ve yabanerya karşı 
tadil edilmiı ve onlar "Bel&" ile 
himaye altına almmıttJr. 

Her ne suretle olursa olsun. bir 
ailenin veya bir kabilenin erkeği, 
difer bir aile veya kabilenin erke
ğini öldürdü mu? 1'Dl.f kanunu" 
mucibince öldürene veya ailealnden 
bir .,_.ka erkeğe ölüm makadder
dir.J& kanunun icabatmdan aakm 
my için öldü.ren tarafın erkekleri 
evlerinden çıkmamaya ve eVinde da 
ima malıfua kalmıya mahkftmdur. 
Bunun yerine ailenin kadmlan ça. 
hfıp erkekleri bealerler. 

Yine bu 11Dağ kanunu" muci
bince öldtlrenin, 18Denin mu. 

ayyen birkaç cUnUnde pua.ra, bay 
ramda camie veya tatolik ise kili
ae,e gitmesine mtlaaade e
dilmift.ir. Bugtlnlerin haricinde öl· 
düren ailenin eotakta rut1anan er· 
kek efradı mutlaka puauya dtlfiiril· 
lerek katledilir. 

Zaman olur ki aylarca ve battl 
menelerce evinin mu.talıkem pence 
l'e8inde, kaleeinin mazgal deliğin· 
de elinde a1Wıı yanında fifekleri 
bir alay tütün ve alp.ram, kuru mı
•ır ekmefi, putmnur ve suyu ol
duğu halde bekllyenler olur. Ve nl· 
hayet 1'Dal kanunu,, ahlrAmı ye
rine getirilir. 
Buı Arnavut tabi1elerinin, bazı 

lbuıtakalarda Dat lmnunlDI& adık 
kalmaJan, bulundukları muhitin i· 
Claplarmdan aayrlmaktacllr. 

Bu kabilenin bayatı. görgUd kö
)tbıUıı ve kabilMinin dlpna ~
lbıttrr. Cehaleti mutlaka içindedir. 
~~er yekdiğerinden ayn tepelerde 
~ edilmit. h&fiıı bir tabiate yUk
aekteJı bakar vaziyettedir. Ic;iııde 
l'lfanan bu prtlar ve bu ruht vazi. 
)et, bu inunlan mağrur yapmış ve 

::::.!almak a.rzu1armı uyan-

M uaa Yakadan Arnavutlukta· 
'l1l ld kabileleri .. lromb tee
b tını IOrdum. AtetJI ve heyecan· 

lllzn. bana IUDlan llGyledi: 

Bir Arnavut kadını ve erkeği milli kıyalette 
~ ,.,~,..,,_,_,~ 

~ Yazan: ~ 
Haiii LU.tfi J 

A•ri lııyalette bir 
Arnavat kaJını 

- 11Arnavutlukt& elif) kabileler 
vardır. Fakat bu kabilelerin evvel
ce. reialeri kabile efradının bütün 
i§ini görür ve meselelerini halleder 
lerdi. Şimdi herkes kendisi komü
ne gidiyor ve kendi ilini kendisi 
görüyor bu suretle reislerinin ta
hakkümü kaldmlJnlf oluyor. Htt. 
k6met nuarmda pbileleria bay
raktarlan yoktur. Fr.kat eski ke,bl
le reislerinin adamlan bili o aıtatı 
reislerine takmak ve kendileri de 
tqımak istiyorlar. 

Komtln teşkili.tını Avrupadan al-
dık. Kend!anize göre değiştirdik. 
Her komtınUn bir relai ve bir ki.
tibi vardır. Reis kendi muhitinden 
mesuldUr. Meclisi vardır· Bunlan 
halk aeQer, reiıi o.Jıiliye Nazın 
doirudan dofnıya tAytn eder. Kral 
tayini tudik eder. YU1'9ek tahsilli 
olanlar tercih edlliı'. Komün mer· 
kezine bağlı bir jandarma dairesi 
vardır. Vazifeleri ağırdır. Bunlar 
yttz franga {kırk lira) kadar olan 
davalan hallederler. Ondan yuka
n davalar mahkemeye nakledilir. 
Mer'a, irva ve iska işlerine ko
mtınler bakar.,, 

A rnavutluk on vilf.yete tak· 
ilim edilmiştir. lşkodra, 

Koeova, Debre, Görice, Ergeri, Av-

lonya, Berat, Draç, Elbasan, Ti
ran .. Bu (10) vilayet 33 kaymakam 
lığa taksim edilmiştir. Bütün vill
yetlerde komünlerin yekdnu (150) 
dir. Bazı kaymakamlıklar ihtiYl'ca 
göre komftnlere ayrünt•"'· 250 ~ 
darına karakolu vardır. Bmdar ko
mün reislerine bağlıdır. Jan
darmaların yekfuıu 3500 dUr.Kira
laya ka~ar jandarma zabiti de 120 
adettir. Komun reislerinin maaşı 
(bir Arnavut altm frangı ( 40) ku· 

ruc:ı hesabile) 200, katibin lt50 frank
tır. 

Komun meclisi azasmı halk se
çer. KomUn teşkilatını ıakViye e
den jandarmalara epeyce para ve
riyoruz. Mesela: 

Miralaya 600, kaymakam& 500, 
Binbaşı 420, birinci sınıf yüzbaşı 
330, 2 inci sınıf ytızbqı 280, birin· 
ci mUiizim 230, ikinci mUli.zbn 
200, birinci çavut 120, ikinci ııo. 
Reşter 90, onbaşı 80, birinci smıf 
nefer 70, ikinci sınıf nefer 60 altın 
farnktır." 

K utaklan arumda \ubur, pJt 
tov tqıyan, omuzlarmd& 

Manliher, Karabina gu.diren, kot
tümlü ve kostümsüz resimlerinde 
aili.hlan görUnen, evvelce eberfYa 
bulunduklan kavaslık, bekçilik va· 
zifelerJnde yine sillhla metrW o
lan Arnavutlann timdi neden si· 
llhsız ve asayiein neden mllkeJDllleİ 
oldufunun aebebini anlamJftlm· E
linden ailllu, belinden bJçaiı, ali· 
nan Arnavut, artık bunlanıs da il 
yaparak hayatım kıunabileceliJıi 
anl•mıft,ı. itte dillere destan oJaD 
Arıiawtl\ıktakl asayifsfslik bU 111'" 
retle ortadan kalkımt ve herhangi 
medeni bir memlekette gezer gibi 
Arnavutluğun her tarafında ter· 
best 1erbest dolqmak mUmkUll ol· 
muttu. 

Muaa Yuka; Arnavut ka~
mıı teeetttlrtl bakkmda eorduiUJD 
BUale de 111 cevabı verdi: 

-
11Biliyol'BUDUZ. evvelce pdm· 

lar meeturdu. Biç bir tarafmJ g(lr· 
mek mümkün olmaldı. Bu bal bisi 
arzu ettiflmiz terakkiye~ 
di. Kralın yaptığJ bir kanun ve Jıe. 
yeti ilmiyenin bir fetvuı ile k&dm 
larrn açık gezmesi tamim edildi .• 
Hiç mtışktlli.t görWmedi. En muta· 
&88Ip taraf, Arnavutlukta JPodra 
tarafıdır. Burada ısttk6netle kartı
landı. Yalnız açık gezmek i.8teJlli· 
yen sokağa çıkmaz oldu. Kanun& 
kartı kimse gelmedi. 

(Arkam 8 IJlelde) 

:Azü müa/irimu General Metalt.a'a •elam rami 

Muhterem misafirimiz geldi 

General Metaksas Dün 
Akşam Ankaraya Gittiler 

(Başı 1 incide) 
KryıDetli misafirimizi getirmekte 

olan Averofu k&r11lamak üzere Tınaz 
tepe ve Zafer muhriplerimiz evvelki 
gecedell Marmaraya açılnutlardı. 
.Dolt memleketin hükftmet reisini 
Türk bilkfımeti nimma istikbal ede
cek olan Vali ve Belediye Reisi Mu
hiddin Üstündağ, donanma umum ku. 
mandanı Tüm Amiral Şükrü Okan, 
General Metaksasın mihmandarhkla
rına tayin edilen Milll Müdafaa Veki 
Jeti Emir stibayı Deniz Binbaşısı NP.
jat, Hariciye Vekaleti hususi kalem 
müdürü B. Refik Amir, Hariciye Ve
kil9ı~i siyaıü. müa~lığJ memurlarm 
dali "'R_ AMn..tt:in Aıık• 

ra~W::-~ Yunan 
koDIOlosbaneei erklQJ. Atına elçimi • 
zhı refikam iki gt1n evvel htanbula 
gelen Yunan gazetecileri, İstanbul 
matbuat mümessilleri dUn saat 15,30 
da Topanede yolcu salonundan kal
kan Şirketi Hayriyenin 71 numaralı 
vapurile hareket ettiler. 

Y efilköy A,ılılanntltı 
latiklbal heyetini götüren vapur Ye. 

pıköy açıklarına vardıjı saman Ave
rof uzakta, iki yanında ve biraZ ge
risibde muhriplerimiz olduğu halde 
göründü. 71 numaralı vapur orada 
durdu, doat ve müttefik memleket 
Bafvekilini getiren müfterek filoyu 
bekledi. Averofla Tmutepe ve Zafer 
torpitolarından mürekkep fılo Hay
darpqa açıklarına doğru yola de • 
vam ediyordu. 

71 numara da filoyu yakın bir m• 
uf eden takip ediyordu. 

K.adıkö~ i nlerintle 1 Muhterem miMJirlerima ve lıar,.layıcıları biraratla 
Averof Kadıköy açıklannda durdu ve bir fatimbot indirdi istimbot bir neral Metaksasa, dünkü niiahamnıda Türk --: Yunan mUna beti rin 

ild dakika sonra 
71 
~ çıkan el yazılarile büyük kıtada renk münasebetlerin en iyiSJ ve en c 

yarıa,tı. Vali Muhl:in tl'at~ li fotoğrafilerini g&rtermiftir. K?m· dan olam bulunduguna hıç kım<KOl.ulllı'·-'" 
Tüm Amiral Şükür Ok l.ğ, IU memleket Bqveklli memnunıyet şüphesi yoktur. Biz er, b rıh 
mizin mtbmındar~': ~ : izhar ederek demittir ki: . kabil olduğundan daha f zl b 
ten zevat, Yunan ll8f1ri Atin yin elçimiz ••- Ooo! Tan. .. Benim res~ ve yrz. Bundan daha fazla bırl m 
B. RUten F.trefin rettkası ·~unla el yazım. Bu reelmde çok genç goril· imkln yottur. . . 
Averofa _.ttil nUyorum. Memnun oldum.,. Ben phun kendımı bur d 

a• er. Bu sırada aziz misa h - · · bir ~- b. l ftrimiz General M . . Bunun üzerine -mu arrtrıJDlZ, te yalHWcı ır mem ekette hiss tmı 0 
ka taratma etakaaa gemınm ~ gazeteci hasaasiyetile ıanıpnağa mu nım. Adeta kendimi, kendı '<a~«uuu.· 
p.pkunu .J:::'":· f8tikbal beyetini vaffak olduğu kıymetli Yunan Bat- da; kendi evimde ımışım gı 1 sayı 
yordu. htikbaı h: auretile aellm1ı • vekiline, TUrkiyeye vaki olan bu 1e- yorum. Zaten bize burada ta.m bil' 
aıl old .. x..• yetimiz Averofa vl yahatlerJ hakkmdaki intibalarDU AOr dost ve kardeş m14amele ı yapı k· 

~"'zaman ukerl mErasimle M taksU muhil'- tadır 
ka!'fllandı. Heyet, bUyUk miaaftre m111tur. Gen~ral .e .,, • 
''Hot geldiniz., dedi ve buketler tak ririmize demiltir ki: . RJıluılarının •özleı. 
dim olundu. ••- Pek kardeeçe ve hakikat.en Madam Metaksas ta K~ , le 

l L_ı • dostça mUnuebetlerimlz bulunan çok rtlten bir muharrimıze d mı tır•ki 
•lanvuı lünamnJa sevdiğim Tttrkiyeye ,geldiğimden do- "- Bundan 30 - 35 8 n 

Bun~ IODra Averof kıymetli mi- layı memnunfyetlerla en derinini Tilrkiyeye bir kere daha geemı.s'e•un~Yı 
saf1ı:lerimiz ve iatild>al heyetini hlmi- lüuecliyonım. Daha flmdiden, Anka· Bu itibarla memleketinize pek f 
len ~ana doğru hareket etti. Misafir rada t•nwnak terelhıe mllbaht olac-.a- yabancı değilim. Yunamst nda 
re::!.ı limana girerken topla htanbulu jmı, TOrkiyenin Bllytlk Şefi Atatürk çok Tilrklerle tanışmı tını. Onl ba 
se adı ve buna Selimiyeden muta taratmdan kabul edilmek ve kendile- defaki ziyaretimde tekrar g n 
bele olundu. Averot yoluna devamla ıtne taıtmatum ve Yunan milletinin için meınııunum.,, re gua 
Dolmabahge önlerinde demirledi. en samimi takdir ve aellm hialerinı Amiral E 

71 numaralı vapur Averofa yanae- biran evvel götUrme'k için büyük sa- Yunan filosu konomo 
tL General ve Madam lletabu'la ya bırımlık duymaktayım. Amiral Ek unıum kumandanı 
nmdald 1..- · . ononıo da muha 

ve -.-layrcı zevat 71 numa Bu mtlnuebetle, zaten bır knmum gunlan &öylemi ti . rrırımııe 
ralr vapura geçtiler. Yunan Batveldli tanıdıiım TUrkiye ı:icallle tekrar gö- .. _ Bu vesil ş r · . . 
Sir~t vapuruna girerken Ttlrk ve rtıeeceiim ve diğer bir kısmlle de ye- ğim için bil : 

1 TUrkıyeye gel~ 
Yunan Jr&Zetecilerinin alklflarlle kar niden tanıpcağım için aynca büy1ik Bilhassa y yU . bır şevk içindeyım. 
1111d..!:_~· Biraa sonra vaour Topaneye bir mmenuniyet içinde bulunuyo • Londrada :n~~and~. tanıdıgım v 

\15&"' yol •'"'"'8. ı,,..,ı,.m'IftL rum. a go ştüğüm, donanm 
lllı alJ~erl . Bize kartI gösterilen çok cand ... umum kumandanınız A.miral Şukü 

Bu ...,, uı Okanla tekrar rörtltnı -
mrada, aziz mlaalirimizin geU- ve çok um.imi hüınilkabulU biç u- oldu&· . . ege muv ffat 

tini takip eden bir muharririmiz. Ge- nutmıyacairm. 6 "m ıçın aynca memnunum K 
(Arkası 9 un uda ) 
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YAZAN: S. S. 

Rıza Tevfik, 
Hazırlamıya 
Tabiidir ki, eski bektaşi şairleri 

gibi, sokaklarda şiir söyleyip saz 
çalınıyacağım. 1Evvela oraya gidip 
bizim rahmetli valdenin hısım ve 
akrabalarını bulacağım. Onlar va
sıtasile ilim ve irfanımm cevherini 
dirhem dirhem satacağım. 

Hürriyet ve itilaf fırkası merke
zi umumi azasından sabık Karahi
sar mebusu Feyzi 'efendinin sesi 
yükselmişti. 

- Aklım kesti, filozof. Bu işi ya
parsın. 

- Neden kestirdin, hoca? .. 
- Iuhit, şaklabanlığa müsait-

tir. Sen, oradakilerin alt çenesin
den girip üst çenesinden çıkarsın .. 
Amma, arapça bilmiyorsun. 

Rıza Tevfik Bey bir kahkaha 
bastı. 

- llô.hi, hoca .. düşündüğün şe
ye bak ... Ben, ne bilirim; ve ne bil
mem? .. Alimallah başım sıkıLmıya 
görsün .. Bülbül gibi arapça konuşu 
rum. 

R ıza Tevfik Bey, bu kararını 
derhal tatbika girişmişti. 

Fakat şimdi önüne, dev gibi bir 
miıni dikilmişti: Para ... 

Otelciye. lokantacıya, diğer bir
kaç ufak tefek alacaklıya, şöylece 
tatlı yanık bir maval okuyup usul
lacık savuşuvenne'yi gözüne kestir 
mişti. Amma ve lakin; lskenderiye 
den Aman'a kadar epeyce uzun sü
recek bu yolculukta, en mütevazi 
bir şekilde seyahate razı olsa bile, 
h;ç olmazsa kırk elli Tilrk lirası sar 
f etmek elzemdi. Bu para nereden 
tedarik edilecetki ? .. 

Rıza Tevfik Beyin zekası, imda 
dına yetişmişti. Buraya ilk geldik
leri zaman, Kahire şehrinde ikaımet 
eden Seyyit Taha isminde lbir zen
ginden bahsedildiğini işitmişti. 

Dünyadaki insanlarm en çirkin 
c~hrP.sine malik olan bu cin gibi ze 
ki adam, aslen Yemenli idi. HcnUz 
çocuk sayılacak kadar genç iken, 
kendisine kısmet aramak için Mısı
ra gelmiı:ıti. Ve b;r kolayını bularak 
ıhtiyar, fakat milyoner bir Mısırlı 
dul kadına çatmış, zekasının bü -
tün incelik1crini kullanarak niha. 
yet bu kadınla evlenmişti. Şimdi, 

göz kamaştıran bir debdebe ve sal 
tanat içinde yıışıyor; ikamet etti
ği sarav, her gün yüzlerce dalka
vukla dolup boşalıyordu. Bu ada
mın başlıca iki merakı vardı. Biri, 
(Paşa) Unvanını ha;~ olan zevat ile 
mektupla{ı~ak .. Diğ'eri de, kendini 
methüsena eden şiirler, kasideler, 
kıtalar, beyitler yazdırmak.. Bu 
kurnaz adam; kendisine göndedlen 
veyahut bizzat takdim edilen bu 
g'bi şevleri doğruca karısına götü. 
rüp gösteri •or .. Yüzünün çirkinli
ğini örtmek için, bunlarla tefahür 
cdivordu. 

Rıza Tcvfil{ "R0 v, bunu hııhrlnr 
hatırlamaz, derhal kaleme kağıda 
sarılmış; 

SPvvit Taha 
Melô.hatte bihemta 
Hele sahavetine 

Biçilmez paha ..• 

D ve, kosma ile C:estan arası bir 
mE'thive yazmıva baı;lamıştı. 

ı:;u hakikati itiraf etmek lazım. 
dır ki; tam yirmi beş kıtadan mU
rckk p olarak yazdığı methiye. bir 
saheser ·~ahivetini ikt~~mn etmisti 
Hic şüphesiz ki Seyyit Taha bu par
lak methiyenin mezayasına vakıf o
lur oima?. nek ho~nnacak. ve her
halde yükliice bir (caize) yol
lıvarnktı. Bahusus Rıza Te,·fik Bev 
kurnaz davranmış: Seyyit Tabanın 
mizncma daha uvgun ~clmek jcin 
methiyesinin altına (Osmanlı hii
kümeti ricnli sivasivesindPn TPvfik 
p-.ca) dive 'm?.a atmıstt. TabFdir 
ki bu imzavı taı:ııvan bu kadar par 
'ak b r methivenin mükafatı, bir 
ka" altındı:ın ib~ret olamazdı. 

Rıza Tevfik Beyin intizarı uzun 
piirrrıem ti PMtsı. ilı>. tAm on lngi. 
Ji:>: ı:ı Jtm1 Er"'ıınişti... 1iilrafat Rır.n 
T ,.f:k B vin 11..,,rı,,,;.,, t'lf>rf"""'ilP 7U 

1 n· etm,.,mi .. ti Fakat filozof. bunu 
da hos görmiis: 
- Scvyit Taha Hazretleri. Hiç şüp 

hesiz ki, en aşağı yüz tngiliz altını 

Bir Methiye 
Baslamıs ı 

r r 
ihsan buyurmuşlardır. Fakat, kah
yası bize ortak olmuştur. Ne yapa
lım? .. Kısa günün kan az olur ... 
Eh, bu para da; bizi yeni ikbal ve 
istikbal sahasına ulaştırmıya ka
fi ... diye kendisini teselli etmişti. 

• 

R ıza Tevfik Bey, yol hazırlık
larını düze dursun; sabık 

Şeyhislam Mustafa Sabri Efendi 
ile sabık Fırka lideri ve ayan aza
sı Zeynelabidin Hoca; bir gün Mı
sırdaki hainler cemaatinin elebaşı
larını toplamışlar; girişecekleri si
yasi mücadele hakkında bu garip 
cemaatin reylerini almıya başlamış 
lardı. 

Biraz aklı başında olanlar, sözü 
kısa kesmişler; 

- Hocam! .. Benden, pas ... Biz 
şimdi, karnımızı nasıl doyuracağımt 

zı düşünüyoruz. Aç karnına siyaset 
yapıL:naz. 

Deyip, mecfü;ten sıvışıvermişler
di. 

En doğru sözü, Kadri Pehlivan 
söylemişti... Zaten kendisini (sureti 
mahsusada) davet etmedikleri için, 
Mustafa Sabri Hocaya fena hıılde 
öfkelenmişti. Ve bu içtimayı haber 
alır almaz: yalnız onlara çatmak 
için, kendiliğinden buraya gelmişti. 

(Büyük zevat) tan birkaç kişi 
yukandaki şekilde fikirlerini bcynn 
ettikten sonra, artık Kadri Pehli
van baklayı ağzından çıkarmak za 
manının geldiğine hükmetmiş: 

- Hoca Hazretleri!.. Biraz da 
bu fakiri dinleyin. • 

Demişti. Ve sonra; dirseklerini, 
ters oturduğu sandalyenin arkalığı 
na dayayarak kafasını tarta tarta 
sözüne devam eylemişti: 

- Beni adam hesabına koyup bu 
meclise davet etmediniz. Fakat ben, 
burada hepimiz müsavi olduğumu
zu anlatmak için davetsiz geldim. 
Mademki mUsaviyiz, şimdi, biraz da 
ben söyliyeyim, dinleyin.. Evv arı., 
şunu an1ıyalım.. Deli miyiz, aptal 
mıyız, kaçık mıyız? .. Siyaset yap
mıya kalkışmak için, mutlaka bu 
üçün biri olmak tazım. Biz, bunlar 
dan hangisiyiz? .. Bakın hepiniz, su 
suyorsunuz. Demek ki, saydığım üç 
sıfatı da kabul ediyorsunuz. Şu hal 
de soruyorum size, sivaseti neye, 
ve kime yapacağız?. Sonra; yaptı
ifımız siyasete kimi inandıracağız?. 
Eğer şu anda topumuzun derisine 
birden şu dünya yüzünde tek bir 
mangır veren varsa, yuh benim er
vahıma... Görmüyor musunuz? .. 
Sokağa cı~tı,ihmız zaman, bizi gö
ren a1'tlh u~lu ins<ın1ann necisi 
görmüş gibi ikrahla başını çe
virdikleri s11 ta~fa dursun ... crnlak 
ay~ kh çocuklar bile peşimize takılı 
yorlar: 

(Arkasr var) 

lSTANBUL - AT1NA - TİRAN 

Arnuvvtlukta 
Kan davası 
Nasıl başlamıştı 

(Başı 7 incide) 

Arnavutlukta kadınların ce. 
miyeti vardır. Bu cemiyet 

Kralın hemş"resi Seniye Hanımın 
fahri riyasetindcdir. Dün lşkodra 
mutasarrıflığından telgraf aldık. 

Kadın cemiyetinin orada da şubesi 
~çdacağı için kadınlar davet edildi. 
( 400) den fazla kadın geldi. Bunla-

rın kfınnilen yüzl!!rl açıktı.. Tiran
daki cemiyet merkezinin ikinci re
isi Emine Hanımdır. Cemiyetin is

mi Gnıhe Şkiptare'dir. Maksadı fa
kir kadınlara, çocuklara bakmak, 
iş vermek ve bu suretle kadınları 
cemiyet hayatına alıştırmaktır. Ce
miyetin. Arnavutluğun her tarafın. 
da şubeleri vardır. Muntazaman 
toplanırlar. HüJ..'"iimetten b!rşey is. 
terlerse. hükumet derhal yerine ge 
tirir." 
Kadın kıyafetlerinde memur ve 

zabitandan gayrisinin aileleri milli 
kostiımleri haricinde siyah <:arşaf 
giymektedir. Bunlardan kaldırılan 
yalnız peçelerdir. Hakikaten gezdi
ğim, dolaştığım yerlerde peçeli hiç 

Dünkü bulmacanın hnl edilmj5 şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

·10 N 

l 

2 

3 

4 
c 

6 

7 
8 

BUGUNKU BULI\IACA 

1 2 3 4 5 6 7 R 9 10 

---------

1~:.-----..:.....------..==.----~ 
e SOLDAN SAGA: 
1-Yemek. 
2 - Biz - Elbirliği. 
3 - Edat - Göze görünmez. 
4 -Tutar - I<Jmir. 
5-Minarelerde bulunur - Gıda 
6 - !sim - Kurum - Edat. 
7 - Binen - Köle. 
8 - Emir - Kuvvetli. 
9 - Çarpar - Memba. 

10 - Iki defa - Emir. 
e l'UKARDAN AŞAGI: 
1-Allak. 
2 - Vazife - Nezaketli. 
3-Yakına işaret - Dini dün-

yadan ayıran - Edat. 
4-Eşsiz. 

5-Nota-Kumaş. 

6 - Kötü - Sorgu - Yemiş. 
7 - Mesai - Hastalara mahsus. 
8 - Dostlar başından uzak -

Zamir. 
9 - Telaşçı - Bir düzünedir. 

10-Katı - Miras. 

• 
grı 1 romatizma ne le, 1 

ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında 9ünde 3 kaşe ahnabilir 

isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 
T.ıı...... • • ~.iıllıır"~~-= .. q ' .. ..;... . . tr..,. . . . .._ ..... ~ - '-·"''~il(~---~··" . . 

En büyük Doktorlar 

QUI LAROCHE'un 
Faidelerini bilirler ve daima en mükemmel 
bir kuvvet ilacı olarak tavsiye ederler. Bil
hassa nekahat devresinde bulunanlara, zayıf 
ve kansızlara ve lohusadan kalkan annelere 
bir sıhhat ve kuvvet eksiri gibi şayanı tav-
~~d~ ~ 

Bütün eczanelerde sahhr. 

~'\!!ami!!:!'mtaEma:J ............. --------... 

AYA LA BiLiYOR MUSUNUZ? 
Beynelmilel Kadınlar Cemiveti 

kullanmak için yalnız 

• 
1 

tarafından adet zamanarınızda 

ve A G 1 
kabul edilmistir. J{adınlık alemini ihya eden (FEMIL) mucidine bü
tün cihanın asri bayanları binlerce teşekkür mektubu göndermekte
dir. Bayanları bir çok bıktırıcı, üzücü dertlerden kurtaran (FEMIL) 
gayet sıhhi yumuşak, ufak, kanı hem emen ve hem de muhafaza 
ed n 1: 1 usi iki ciııs pamuktan yapılmış bir tuvalet bezidir. Büyük 

L A eczanelerde, parfümöri ve tuhaiıye magazalarında kadın berberle-
> "]1-• • rinde bulumır. Kutusu kuru tur. 

~-=~~ ~ ~ 
:...\J·~·-

H.r ,eye kızıyoruz, h çbır \ey b zı 
memnun ctmıyor, fakat en feno · 
bu• n ıtrofı ızdok er bu ço~ koıu 

ıobıot m zdon doloyı bızden uzok 'ıyor'or. 

iiıo burada 

VALIDOL imdadımıza yetişir! 
Onu bır kere tccr~be ed nız. ondan sdllro 
dunyoyı b r kot do!ıo guzel g6rec ksınız. 

( Ankara - Istanbul arasında seri ve gündüze mahsus devamlı bir yolcu 
~ servisinin ıhdası muvafık görülmüştür. 

VA L I D O l : domlo. toblot ve 
hop halındo her eczanede bulunur. 

A Bi~ 
Baş ağrıları, bayılmaları~ 

bilumum sinir nöbetleri 

~A DOL ile zail olur 

bir kadına rastlaımadım. 

H ükümet milli kostüm ve kı-
yafetlere ilişmemektedir. 

Yalnız caket pantalon giyip te ba
şına fes, veya keçe külih, takye ge
çirenlerde kıyafet birliğini temin et 
mek istemektedir. Caket pantalon 
giyenlerin mutlaka şapka giymele
ri mecburiyet altına alınmıştır. Bu 
na ait o1an kanun Meclisten çıkmış, 
bir buçuk ay mühlet verilmiş ve 
15 Haziranda tatbik sahasına gir
miı:ıtir. 

Milli Arnavut elbisesi giyenler i
çin de beyaz keçe külah veya beyaz 
fes giyilmesi mecburiyeti vardır. 

Siyah veya kırmızı fes menedilmiş
tir. 

Hoca ve t'lllUhtelif tarikat men
suplarının kıyafetlerine gelince, Ar 
navutlıuğun babacan bir adamı o
lan D~hilive Nazın: 

- "Bunlar da Arnavutluğun hu
susi vaziyetine, örf ve ô.detletine uy 
durulacaktır." dedi. 

Benim anladığıma göre Arnavut 
luk ta diğer Ş:-ırk memleketleri gibi 
Ata türkün eserini takip etmekte ve 
sel-.imcti ancak orada bulacaklarını 
anlamaktadırlar. 

Ankaradan Pazar, Salı, Çarsamba, cuma günleri saat 8,20 de kalkarak 
Haydarpaşaya saat 20.00 de varmak ve Haydarpaşadan Pazar, Salı Per
şembe, Cumartesi günleri saat 9.00 da kalkarak Ankaraya saat 21,03 de 
varmak ve 21. 10. 37 tarihinden itibaren başlP.mak üzere sefere vaz'ı ta
karrür eden bu gündüz seferinde yolcuların yemek, içmek ve her türlü 
istirahatleri temin edildiği gibi bu trenle seyahat eden yolculardan da 
ekspres ücreti farkı alını."'l11yacağım sayın yolcuların ıttılaına arze
deriz. ( 7044) 

lık y t 'etmesi Müdür'üğünden: 
Yalovad:!ki Panayır dolayısiyle 20, 21, 22/llkteşrin/937 tarihlerinde 

Köprü ile Yalova arasında yapılacak Diı.ve seferleri tarifesi iskelelere 
asılmıştır. "7125,, 

YENi NEŞRIY AT 1 
Istnnbul Seriril atı - Ayda bir çı

kan bu mesleki mecmuanın bu sene
ki onuncu sayısı intişar etmiştir. 

• YENi ADAM - 196 ıncı sayısı çık 
mıştır. Ismail Hakkının "Tarih ser
gisi, yürüyüş ve hayatım" başlıklı üç 
makalesi ile daha birçok kıymetli ve 
özlü yazılar vardır. Fiyatı 10 kuruş
tur. Tavsiye ederiz. 

• 
YENİ TÜRK - Eminönü Halkevi 

nin ayda bir çıkardığı Yeni Türk 
mecmuasının 58 inci sayısı intişar ıet 
miştır. ·Bu sayıda: Enver Ziya Kara!, 
M. Halit Bayn, Raşit Gökdemir, Me
liha Avni Sözen, Hikmet Turhan, Ne 
cip Abdullah· ve Naki Tezel gibi ta
nınmış imzalann yazılan vardır. 

• 
DENiZ - Türk ticaret, kaptan ve 

makinistler cemiyeti tarafından çıka· 
nlan bu mecmuanın 28 inci sayısı dol 
gun münderecat ve kıymetli hfıtıra
lı:ırla intişar etmiştir. 

• 
DENiZ MECMUASI - 49 yıldan 

beri çıkan ve yazı işleri genci kurmay 
tarafından çevrilen bu üç aylık mec
muanın 346 ıncı sayısı da intişar et
miştir. 

Askerlik ışlerı 

Askerlik Davetleri 
Şubemize mensup 936-937 yılı tah

silini bitirmiş yüksek ehliyetnameli, 

kısa hizmete tabi olanlar 112.teşrin/ 
937 günü Yedek Subay okulunda bu
lunmak üzere sevkedileceklerdir. 25/ 
10/937 nci gününe kadar vaziyetleri
ni tesbit ettirmek üzere şubeye gel
meleri. 

KAYIP: Beyoğlu Vakıflar Müdiir 

lüğü tahsildarlığına aid 23 sayılı res 
mi mühürümü kaybettim yenisini çı 

kara.cağımdan eskisinin hükmü yok. 

tur. Hakkı 

TAN 
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

1400 Krş. 1 Sene 2800 Kro. 
750 •• 6 Ay 1500 • 
400 " 3 Ay 800 ,. 
150 ,, 1 Ay 300 ., 
Milletlerara.sı Posta lttihadma 

dahil olmıyan memleketler için 
30 • 16 • 9 • 3.5 liradır. 

19 • 10 - 937 

·--------------~ A vrupanmı bayat ve terkibi meç-
hul !J(>cuk gıdnlan yerine saf ve 
halis \'e taze hububattan istih al 
olunan yüksek evsafa mn.lik \'1-

TAM1N ve GIDA.Si ço1' olan 

Özlü 
unlarını 

Yüksek evsafa malik Ha an Ozlü , 
Unlan yavruların gürbüz, tombul 
ve canlı ve sıhhatli olmasını te
min eder. Beynelmilel sergiler.ıe 
kazandığı altın madalyalar ve za
fer nişanlarile ve birincilikle ihraz 

ettiği diplomalarla cihanşümul 

şöhret kazanmıştır. Yalnız ve mu
sırren Hasan markasını isteyiniz. 
Bütün bakkaliye ve eczanelerde 
bulunur. 

Fransanın Midi havalisinde ye
tiştirilen bazı çiçeklerin merke
z.inden istihsal edilen saf, ve 
şebnem gibi taze erimemiş bal
mumu ile yüzünüzü banyo et
tikte en sert bir cildi bile bir ge 
ce zarfında yumuşatmıya kafi 
dir. Parfümlerin istihsal edildi 
ği bu havalinin kadınlan, ilk de 
fa olarak taze ve yağlı bu cev· 
herin beyazlatıcı, yumuşatıcı 

hassasını keşif ve bunun yerini 
tutaca« başka bir maddenin 
mevcut olmadığını beyan etmiş 
!erdir. Bu cevheri kullananla
rın yeni ve gençleşmiş cildlerini 
bu havaliyi ziyaret edenler tara 
fmdan takdir nazarlarile seyre
dilmektedir. "Sir a Scptin., tabir 
edilen ve latif ve kullaruşlı bir 
formUl haline getirilen bu cev
heri, gece yatmazdan evvel cildi 
nize tatbik ettikte, siz uyurken 
cildinizde husule gelen çirkin ta 
bakayı eritir ve gayri mer'i bir 
tarzda kısım kısım dökülür. Ve 
onunla beraber siyah noktalar 
ve açık ımesameler de zail olur. 
1hti~rhk çizgileri silinir ve al
tında ki yeni cildiniz tazeliği ve 
yumuşaklığı ile meydana çıkar. 
Yüzünüzün açık ve beyaz cildin 
güzelliği ile nahoş bir tezad teş
kil etmemesi için "Sir a Sep-

tin,, i boynunuzda, omuzlarınızda 
kol ve ellerinizde de kullanma
nız lazımdır. Yalnız Paris Asep

tin laboratuvarları bu calibi dik 
kat ve şayanı hayret "Sir Asep
tin,, i istimal hakkına maliktir
ler. Şu halde eczahanenizden 
veya parfümörünüzden "Sir A
septin,, i musırren isteyiniz. 

tı 
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. Hatayın Yeni Reflmine Doğru Çok 
Antakyaya giden heyet Lüzumlu 
reisi izahat verdi 

Dersimlilerln 
Muhakemesi 
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ÜR AN .M SİGORTA SOSYETESİ İDARE MECLİSİ DEN: 
Sosyetemizin umumi hey'eti 6. ikinci Teşrin. 937 tarihine ınüsadif Cumarte&i günü aat 10.30 da lstanbulda Galatada Sümer Bank lstanbul Şubesinin üst katında kain merkezinde aşağrda 

yazılı hususları müzakere için fevkalade olarak toplanacağından ve Ticaret Kanunu mucibince madde tadiline müteallik bu içtimaa bir hi esi olanın dahi İftirak etmeğe hakkı bulunduğundan 
bütün hissedarların mezkur gün ve saatte içtimaa gelmeleri ve içtima gününden evvel hamil oldukları hiıse senetlerini Sümer Bank veya Emlak ve Eytam Bankası lıtanbul Şubelerine veya Şir
ltetim:ze tevdi ederek mukabilinde duhuliye varakası almaları ilan olunur. 

MOZAKERE RUZNAMESİ: Şirket esas mukavelenameıinin a ağıda yazılı maddelerinin tadili. 

Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesinin 6. lkincite rin. 937 de toplanacak fevkalade umumi hey' etine teklif edilen esas mukavelenamesi ta:dilatı metni: 

ESKi ŞJJKlI~ 

Birinci fasıl serlevhasındaki "Teşekkül - Müessis
lc iba.reJeri 

.Mııdde -1 ve 2 
M<>die-3 
Madde - 4 Şirket aşağıda yazıh muamelat ile işti

g 1 etmek üzere teşekkül etmiştir. 
Harik, hayat. dolu, berri ve bahri nakliyat ve ale

lumum eşhas, hayvanat emval ve eşya üzerine kanu
nen memnu olmayan her türlü sigorta muamelatını 
ktndi nam ve hesabına veya diğer bir veya mütead
dıt sigorta muamelatına ıştirak ile Ko assürans ve
ya reassürans suretile ifa eyliyecektir. Şirket balada 
ta"rih olunan maksad ile doğru:ian doğruya münnse
betdar bulunan bilumum mali; ticari, sınai muamela
tı icra ve bu muamelat ile iştigal eden diğer §irketlc
rin hisse senedat ve tahvilfı.tmı mUbayaa ve bu nevi 
ş rketler tesis edebilir. 

Şirket esas maksat ve tedviri muamelatı zımnında 
kanunu marsusuna tevfikan emvali gayri menkule 
tasarruf edebilir. 

· Madde - 5 Şirketin idare merkezi Ankarada mua
melat merkezi tstanbulda olacak gerek Türkiyenin 
sair yerlerinde ve gerek ecnebi memleketlerde ştıbe
ler 'e acentalar ihdas edebilecek ve keyfiyet tktisad 
:Vekaletine ihbar ve gazetelerde ilan edilecektir. 

Madde - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 121 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21. 

Üçüncü Fasıl 
Meclisi idarenin sureti teşekkül ve vezaifi ve şirke

tin idaresi. 
Madde - 22 Şirketin umuru hissedarlar arasında 

hey'eti umumiyece intihap olunacak asgari beş azami 
yedi azadan mürekkep bir idare meclisi tarafından 
idare olunur. İdare Meclisinin tamamen Türk olması 
~arttır. 

Madde - 23 Meclisi idare azasından her biri be
deli, kıymeti asliyesi itibariyle şirket sermayesinin 
a.kalli yüzde birine muadil kıymeti haiz miktarda ris
se senetlerini şirkete tevdia medburdurlar. Tevdi olu
nan hisse senetleri azanın hey'eti umumiyeden beraat 
istihsal edecekleri vakte kadar zamanı idarelerinden 
mütevellit mcs'uliyetlerine karşı teminat hükmün::le 
olup a.hıı.ra devrolunamaz. Ve 9irkctten alınamaz, bu 
maksatla damgalanarak şirkette hıfzolunacaktır. Sil. 
mer Bank namzet gbstereceği azalar namına bu mal{ 
satın hisse senedi tevdi edebilecektir. 

Madde - 24 Meclisi idare azası (Uç sene mUddet 
için intihap olunurlar. Bu müddetin nihayetinde ilk 
meclisi idare tamamen tecdit olunur. Ondan sonra ilk 
senelerde kur'a ile biliihnra kıdem itibariyle her sene 
(SlililsU) ve adeden imkan bulunamar.sa sülüsünden 
ıbir fazlası çıkarılarak yerlerine aharlan intihap ve 
tayin kılınacaktır. Şu kadar ki çrkan azanın tekrar 
intihabı caizdir. Meclisi idare azasının müddeti vazi
fesi üç senedir. 

--

) Madde - 25, 26. ~ 

Madde - 27 !dare meclisinin içtimai icabı masla
hata tabi olacaksa da Hi.akal ayda bir kerre Ankara 
veya İstanbulda toplanacaktır. Müzakeratın muteber 
olması laakal nısfından bir ziyade azanın bizzat hu
zuruna mütevakkıftır. Meclisi idare kararları hazır 
bulunan 8.zanm ekseriyeti Arasiyle muteber olur. Te
savii ara vukuunda. reisin bulunduğu taraf tercih 
olunr. 

Madde - 28 Meclisi idare mukarreratınm muteber 
olabilmesi için azanın nısfından ziya.desinin huzuru 
şarttır. Toplanan azanın ekseriyet hasıl olur olmaz 
müzakcra 71 başlamazda evvel zabıtnameyi imza et
mesi suretiyle ekseriyetin mevcut olduğu tespit olu
nur. 

Celse esnasında ekseriyet zail olursa müzakere ta
til olunur. Rararlar mevcut azanın ekseriyetiyle itti
haz olunur. 

Tesavii ara vukuunda keyfiyet içtimai atiye talik 
edilir, ve anda dahi tesavii ara vukubulursa mevzuba
his olan teklif reddedilmiş addolunur. 

Azanın yekdiğerinc niyabcten rey vermeleri caiz 
değildir. Ancak celselerde hazır bulunmıyacak !za 
ruznamede mevcut mesail hakkında fikir ve müta· 
ı· nı tahriren bildirebilir. Ve bu takdirde mütalaası 
z bıtnameye geçirilir. Azaya gönderilecek clavetive
Ierin ruznamei mtizakeratı ihtiva etmesi lazım oİdu
ğu gibi bu davetiyelerin yevmi içtimadan Ui.aka1 on 
gün evvel ya imza mukabilinde teslimi veya teahhUtlü 
mektupla gönderilmesi muktezidir. 

Mnd::le - 29. 

fadde - 30 Şirketin idaresi ve hiesedarlara veya 
ü üncü aahıslara karşı maha~im huzurunda temsili 
mec.H!rl idareye aittir. Meclisi idare şirketin umur ve 

emv 'inin idaresi ve şirketin maksadiyle alAkadar her 
n vi ukut ve muamelatın icrası için iktidarı tammı_ 
v ·rketin imzas·nı istimal hakkını haizdir. Ve ratta 
su'h ol"lnl< v~ hakem tayin etmek salahiyetine dahi 
mplikdir G ek kanunla ve gerek işbu esas mukave-
1 rı me ile sarnh ten menedilmiyen ve hey'eti umu
mivenin mü aadci miltckaddimesine iktiran etmiş o
lan tasarruf emlakine müteallik muamelatı dnhi mı.-

l'E.Nt ŞEKİL 
Tayyedllecektir. 

Tayyedilecekler. 
Madde - 1 olacaktır. 

-
Mndde - 2 Sosyete aşağıda yazılı muameleler ile iş

tigal etmek üzere teşekkül etmiştir. 
Yangın, hayat, dolu, ko.ra, deniz ve hava nakliyatı ve 

alefırnum eşhas, hayvanat, emval ve eşya Uzerine kanu
nen memnu olmayan her turlU sigorta munımelelerini 
kendi nam ve hesabına veya diğer bir veya milteaddit 
sigorta muamelelerine iştirak ile Ko assüra.ns veya re
assürans suretile ifa eyleyecektir. Sosyete yukarıda tas
rih olunan maksatla doğrudan doğruya mUnasebeti olan 
bilumum mali, ticari, sınai muameleleri icra ve bu mu
amelelerle iştigal eden diğer şirketlerin hisse scnedat ve 
tahvilatmı mubayaa ve bu nevi şirketler tesis edebilir. 
Keazlik müstakilen veya müştereken yani f}irketleri VÜ· 

cuda getirebilir. Ve bu gibi şirketlerle iştirak edebilir. 
Sosyete esas maksat ve muamelelerini tedvir veya 

alacaklannm istifası zımnında kanunlara tevfikan em
vali gayrimenkule inşa, iştira ve tasarruf edebilir. 

Madde - 3 Sosyetenin idare merkezi Ankarada mua
melat merkezi lstanbulda olacak ve TUrkiyenin her ye
rinde ve yabancı memleketlerde şubeler ve acentalnr ih
das edebilecek ve keyfiyet lktısat Vek8.letine ihbar ve 
gazetelerle ilan edilecektir. 

Madde - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19. Sıra numaralarını alacaktır. 

Uçüncü Fasıl 
Idare Meclisi - Sosyetenin ldaresi. 

Madde - 20 Sosyete umuru hissedarlar arasında he
yeti umumiyece intihap olunacak asgari beş azami yedi 
azadan mürekkep bir idare ımeclisi tarafından idate olu
nur. Idare meclisi iı.zalannın tammen Türk olmaları şarttır. 

Madde - 21 Meclisi idare azasından her biri bedeli, 
kıymeti asliyesi itibariyle şirket sermayesinin akalli yüz
de birine muadil kıymeti haiz mikdarda hisse senetlerini 
şirkete tevdia mecburdurlar. Tevdi olunan hisse senet
leri azanın heyeti umumiyeden beraat istihsal edecekle
ri vakte kadar zamanı idarelerinden mütevellit ımesuli
yetlerine karşı teminat hükmünde olup ahara devrolu
namaz ve şirketten alınamaz, 'bu maksatla damgalana
rak şırkette hıfzolunacalctır. Sümer Bank 'e Emlak e 
Eyıam Bankası namzet gösterecekleri ~alnl"'tıamına u 
maksatla hisse senedi tevdi edebileceklerdir. 

Madde - 22 Idare Meclisi azası bir sene için intihap 
olunurlar. Müddetleri biten azanın tekrar seçilmeleri ca
izdir. 

Madde - 23, 24 sıra numaralarını alacaklardır. · t 

Madde - 25 idare meclisi maslahatuı icabına göre top
lanır. Şu kadar ki her ay en az Ankara veya Istanbulda. 
bir toplantı yapması lazımdır. Içtimalar reisin daveti ü
zerine vaki olur. Davetnamelere müzakere ruznamesinin 
derci icap eder. Iki azanın müşterek tahriri teklifi halin
de tekliflerinde zikrettikleri mevzuun müzakeresi için iç
tima yapılması mecburidir. Müzakerenin muteber olma
sı için aza mürettep adedinin en az yarısından bir ziya
de azasının bizzat huzuru lazımdır. Toplanan azanın ek
seriyet hasıl olur olmaz müzakere başlamadan evvel za
bıtnameyi imza etmesi suretiyle ekseriyetin mevcut oldu
ğu tespit olunur. 

Celse esnasında ekseriyet zail olursa müzakere tatil o· 
lunur. Kararlar mevcut A.zanm ekseriyetiyle ittihaz olu
nur. Tesavii Ara vukuundo. keyfiyet gelecek içtimna ta
lik edilir. Ve onda da tesavli ara vukubulursa bahse mev
zu olan teklif reddedilmiş sayılır. 
Azanın yekdiğerine niyabeten r~y vermeleri caiz değil

dir. Ancak celselerde bulunamayacak olan ı\za nızname
de mevcut mesail hakkında. fikir ve mUtaıeasını tahriren 
bildirebilir. Bu takdirde mUtalea~c zabıtnameye geçirilird 
Bu mütaleaname bir rey mahiyeiinde değildir. 

Madde - 26 sıra numarasını nlacaktır. 

Madde - 27 Idare meclisi sosyı>tenin bütün işlerini gör· 
meğe, imzasını kullanma.ğa., umumi heyetin kararına bağ
lı olmayan ve sosyetenin maksatluiyle ilgili bulunan her 
türlü akitleri, muameleleri yapmnğa sosyeteyi, hissedar
lar, üçüncü şahıs, mahkemeler v~ dalreler nezdinde tem
sile, salahiyetlerinin tamamı vcyn bir kısmı ile diledikle
rini tevkile ve sosyete için men!Put mülA.haza ettiği tak
dirde ibra ve sulh ve tahkime salahiyettardır. idare Mec
lisinin bu esasdan doğan başlıca vazife salahiyetleri tah· 
did.i mahiyette olmarnak Ü7.ere yazılmıştır. 

I. - Sosyetenin sermayesini ve hayat kısmına ait o-

ESKİ ŞEKİL 
ya mezundur. 

Meclisi idare şirketin sermayesine ve muhtelif ih
tiyat akçelerini atideki muamelatıda ifa eylemek üze.. 
re istimal etmek iktidar ve seHi.hiyetini haizdir. 

Emvali gayri menkule furuht ve mübayaası 
kıymeti hakikiyelerinin nısfını tecavüz etmemek 
şartiyle merhun emvali gayri menkuleye karşı 
ikrazat icrası, Türkiye Devlet eshamiyle Tilr'k hüku
meti tarafından teminatlı esham furuht ve mtiba
yaası, Türk devleti esham ve İstanbul Borsasındaki 
kıymetlerinin yüzde seksenini tecavüz etmemek şar
tiyle Türk hükumeti tarafından teminatlı olmayan 
ve fakat hey'eti umumiye tarafından musaddak b;r 
cedvclde mündctiç bulunan Türk Anonim Şirketleri
nin hisse senetleriyle tahvilatlannm furuht ve mii
ba.yaası, şirketin tcahhtidatr ifa için lüzum görüldü.~ü 
takdirde ve hey'eti umumiye tarafından musaddak 
cedvelde münderiç bulunmak şnrtiyle Avrupa devlet
leri tarafından ihraç veya temin edilen esham ve talı. 
vilatın furuht ve mübayaası, hayat sigorta mukave
lelerinin terbini mukabilinde ikrazat nukut ancak ha
yat sigorta kısmiyle kaydi hayat şartiyle aktolunan 
mukavelenamelerde tahsis olunan ihtiyat akçeleri 
yalnız Tilrkiye hükumetinin ihraz ve temin eyledi~ 
esham ve şirketin sigorta muamelatını ifa evlediği 
memleketin kavaninine tevfikan sigorta şirketleri ta
rafından teminat altçesi olmak üzere tevdü kabul 
edilen esham iştlrasmda, kıvmeti hakikiyelerinin yüz 
de ellisini tecavüz etmemek. şa.rtiyle emvali men'<ule
nin birinci derecede terbini muam:llatında, !stanbul 
Borsasındaki kıymetlerinin yüzde seksenini tecavUz 
etmemek şartiyle Devlet eshamivle Türk hükUmcti 
tarafından teminatlı tahvilat terhini muamelatında 
havat sigorta mukavelenamelerinin terbini mukabi
linde ikrazatta v~ emvali gayri menkule iştirasmda 
ist;...,al olunacaktır. 

Sirketin dahili talirnatnamelerini tan7.im. sirketin 
memur ve aC'.Pntalarmt tavin ve azli ve hunların mıı
aş, yevmiye ücret ve ikramiyelerini takdir ve tesnit 
VP hunların kabul ve tel<PiitleT"i r-ıeraitini t::11rin. ı;irke
tin idaresi masarifi umumivesini ve muamelatını\ muk 
tazi levazımı tespit. alacakları tahsil. ve borçlarını 
tasfive senedatı ticarive tı:ı.nzim. ve bunlara kefalet 
etmek ve sirketin mn'lr.sııdı tesisiyle münasehet1nr 
bilmum mukavelenamel:\ri akit ve tanzim, mUba.va
ntı icra ve bunların netayicinden olan muamelatı ifa 
mut melatı şirkette istimal olunmayan fazla nukud•Jn 
ve llitiyat akçesini sureti istimalini tayın etme •e 
itibar ilzerine veya ~rk tin menkul emv ini karın
lık göstermek 'suretiyle -istıRrnzatta bul~inak .. ·;; 
hey'çti umumiyeden istihsal edilecek kararı mahsu
sa tevfikan şirketin emvali gayri menkulffini t'eı1if;,, 
veya. tahvilat ihraç eylemek suretiyle istikraz aktet
mek gibi hususatı ifa meclisi idarenin cümlei salahi
yetindedri. İşbu selahiyetler tahdidi olmayıp tadacli-
dir. • 

Madde - 31, 32, 33, 34. 

Madde - 35 

Madde - 36, 37
1 

38 

Madde - 39 hey'eti umumiye her sene gerek his
sedarlardan ve gerek hariçten azamt Uç sene için bir 
veya beşi tecavüz etmemek üzere müteaddit milrakip 
intihap eder, şu kadar ki, ilk mürakipler tesis hey'eti 
umumiyesi tarafından bir sene müddetle intihap olu
nurlar. Bir mürakip intihap edildiği takdirde bu mü
rakiplerin ve müteaddit milrakipler intihap edildiği 
takdirde nısfından bir zi)'·adesinin Türk olması la
zımdır. 

Müddetleri hitam bulan milra.kiplcrin tekrar inti
habı caizdir. Vazifeleri hitam bulan meclisi idare a
zası hey'eti umumiycden beraat etmedikçe mürakip 
olarak intihap olunamazlar. Mürakiplerin meclisi 
idare azalığına intihaplan ve şirketin memuru sıfa
tiyle umum ve muamelatını tedvir etınesi caiz ola -
maz. 

Meclisi idare 8.za.sırun kendilerine ve usul ve furu
undan birisine karabeti olanlar mürakip intihap olu
namazlar. Mürakipler her vakit rey'eti umumiye ta
rafından azil oluna.bilirler. 

Mürakipler)n tayin ve tebdilleri meclisi idare ta
rafından derhal sicilli ticarete tescil ettirilmekle be
raber gazetelerde ilan ettirilecektir. 

Müteaddit milrakiplerden birinin esbabı knnuniye
ye binaen vazifesinden sukutu halinde diğer mllrakip 

(LQtfp,n sayfayı çevfrinlz) 
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landan maada muhtelif ihtiyat akçe!erini ve diğer gelir
lerini sosyetenin maksat ve menfaatlerine uygun gördü· 
ğü ve başlıcaları aşağıda yazılı muamelelerde istimal ve 
tenmiye etmek. 

II. - !kinci maddenin son fıkrasındalti esaslar daire
sinde gayrimenkul mallar satın almak ve bu gayrimen
kulleri satmak. Idare ve mübadele etmek. 

m. - Sosyetenin asıl işinden artan paranın müsaadesi 
nisbetinde olmak ve ikraz esnasında mütehassıslar mari
fetiyle takdir edilecek hakiki değerlerinin yüzde ellisini 
geçmemek şartiyle umumi heyetçe tasdik edılecek ced
vclde münderiç belediyeler hudutları içindeki gayrimen
kullerin birinci derecede ipoteği mukabilinde ödünç pa· 
ra vermek. 

Sosyeteye sigorta edilen gayrimenkuller Yapı Koope
ratiflerine ait olduğu takdirde idare meclisi yukandaki 
fıkrada yazılı yüzde elli nisbetinde ve ipoteğin birinci de
recede olması kayıtlarını nazarı itibare almayabilir. 

IV. - Türkiye Cümhuriyeti tarafından ihraç edilen es
ham ve tahvilatı ve bük\.ıımetçe temin olunan Türk mües
seselerine ait eshaım ve tahvilatı Borsadaki rayiç kıy· 
metleriyle satın almak ve satmak. 

V. - Sermayesinin en az yansı hükumete ait olan mü· 
esseselerin esham ve tahvilatını borsadaki rayiç kıymet
leriyle satın almak ve satmak. 

VI. - Umumi heyetçe tasdik edilmiş olan cedvele da· 
hil olmak şartiyle Türkiye Cü:nhuriyeti tarafından temi
natlı olmayan Anonim Şirketlerine ait esham ve tahvila
tı borsadaki rayiç kıymetleriyle satın almak ve satmak. 

VII. - Sosyetenin taahhütlerini ifa için lüzumu olan 
yabancı devletler tarafından ihraç veya temin edilmiş 
esham ve tahvilatı umumi heyet tarafından musaddak 
cedvele dahil olmak şartiyle borsa kıymetleriyle satmal· 
mak ve satmak. 

VIII. - Borsa kıymetlerinin yüzde seksenini geçme
mek şartiyle Türkiye Cilmhuriyeti tarafından ihraç veya 
temin edilmiş olan esheım ve tahvi'atm terbini mukabi
linde ödilnç para vermek. 

IX. - Sosyetenin dahili talimntnamelerini yapmak. 
X. - Memurlaıın kabul ve teko.ütlUkleri eartlannı 

muhtevi memurlar talimatnamesi yapmak. 
XI. - Sosyetenin memur ve acentalıklarnu tayin ve 

azletmek ve bunların maaş, yevmiye, ücret, yol masrafı, 
komisyon ve ikramiyelerini takdir ve tespit eylomek. 

XII. - Sosyetenin idaresine muktazi levazım ve umu· 
mi masrafları tespit ve tayin etmek. 

XIII. - Sosyeteye ait mübayaatı icra ve buna müte
ferri muameleleri ifa etmek. 

XIV. - lrketln ala kla.nm h ·ı v ı bln mi-

nata raptetmek, borçlarını tesviye eylemek. 
XV. - Ticari senetler tanzim ve bunlarn kefalet etmek. 
XVI. - Itibar üzerine veya menkul mnllarmı karşı· 

lık gösterı:nek suretiyle ödlinç para almak. 
XVII. ~ Sigorta cüzdanı satmalmak. 
XVIll. - Umumi he)~etten karar almak şartiyle Sos

yetenin gayrimenkul mallannın ipote2i mukabilinde veya. 
tahvilat ihracı suretiyle ödünç para almak. 

Madde - 28 Idnre meclisi hayat sigorta klsmrna ait 
ihtiyat akçelerini yalnız aşağıda yazılı hususlarda isti
mal eder. 

A. - Hayat sigorta mukavelelerinın terbini, hakiki 
kıymetinin yüzde ellisini geçmemek şartiyle umu.mi he· 
yctçe tasdik edilecek ccdvelde münderiç Belediyeler hu· 
dudu dahilindeki gayrimenkullerin birinci erecede ipote• 
ği borsara rayiç kıymetlerinin yüzde seksenini geçme· 
mek şartiylc Türkiye Cümhuriycti tarafından ihrc.ç veya 
temin edilen esham ve tahvilat mukabilinde ikrazat. 

B. - Türkiye Cümhuriyetl tarafından ihraç veya te
min edilmiş esham ile sosyetenin sigorta muamelelerini 
ifa eylediği memleltetlerin kanunlarına tevfikan sigorta 
şirketleri taratmdan teminat akçesi olmak üzere tevdii 
kabul edilen esham ve gayrimenkul mallar iştirasında. 

Madde - 29, 30, 31, 32 sıra numaralarını alacaklardır. 

Tayyedilecektir. 

Madde - 33, 34, 3:5. Sıra numaralannı alacaklardır. 

Madde - 36 Heyeti umumiye her sene gerek hissedar· 
lardan ve gerek hariçten bir sene müddetle bir ve iki mil• 
rakip intihap eder. MUraklplerin Türk olması ,arttır. 

Müddetleri hitam bulan mUrakiplerin tekrar intihabı 
caizdir. Vazifeleri hitam bulan meclisi idare azası heyet! 
umumiyeden beraat iktisap etmedikçe mürakip olarak in' 
tihap olunamazlar. MUrakiplerin meclisi idare azalığınlt 
intihaptan ve şirketin memuru sıfatiyle umur ve munmc• 
liitım tedvir etmeleri caiz olamaz. 

Idare meclisi azasının kendilerine usul ve furuundntlr 
yani baba, bilyükbaba ve torun, kardeş. amca, dayı, kil' 
yınpeder ve damadın babası gibi ikinci, üçüncü ve döı" 
düncü dereceye kadar karabeti olanlar mürakipliğe seçi• 
lemezler. Seçilmi~lerse istifaya mecburdurlar. MUrakiJ" 
ler umum! heyet tarafından azlcdilebillrler. Ve azilleriıl' 
den dolayı tazminat isteyemezler. 

MUrakf plerin tayin ve tebdilleri meclisi idare tııra.fıı1' 
dan derhal sicilli ticarete tesçil ettirllmekle beraber gs• 
zetelerde UAn ettirilecektir. 

1
, 

Müteaddit milrakiplerden birinin esbabı kanuniyeye b 
naen vazifesinden sukutu halinde diğer mUrakip ve)~ 
mlirakipler heyeti umumiyenin ilk içtlmaına kadar lf J, 
vazife ~tmck üzere yerine birisini inthap ederler. BU ı;~, 
retle vazfesinden sukut eden mUrekip bir kişi olduğ'U tıı r 
d. d 'f ,,, 
ır e heyeti umumiyenin ilk içtlmaına kadar vazı 

(J,,Otfen nyfoyı ee,·lrf.rıi.,) 
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veya mürakipler bey'eti umumiyenin ilk içtimama 
kadar ifayi vazife etmek Uzere yetjae birisini intihap 
ederler. Bu suretle vazifesinden sukut eden mürakip 
bir kişi olduğu takdircle bey'eti wnumiyenin ilk içti
maına kadar vuifedar olmak üzere al!kadarmdan 
birinin müracaatı tı.erine merkezi firketin bulundu
ğu mahal mahkemesi tarafından bir mUraldp tayin 
olunur. Bu hususta meclisi idare baamm da mahke
meye müracaatı mecburidir. 

Madde - 40, 41, 42, 43, «. 

Madde - 45 Y ctmişil~UncU madde mucibince mll
rakiplerin temettüden alacaklan hisse eenevl yUzelli 
lirayı bulmadığı takdirde noksanı ikmal olunur. f.,bu 
fark şirketin masarifi umumiyesi meyanına ithal e
dilir. 

Beşinci fasıl 

Hey'eti umumiye 

Madde - 46, 47, 48. 49, 50, 51. 52, 53, 54. 55, 56, 
57, 58,59,60, 61,62, 63,64,65,66, 67,68,69, 70. 

Altıncı f aınl 

• Hesabatı seneviye 

Madde - 71, 72. 

Yedinci fasıl 

TemettUatın sureti taksimi. 

Madde - 73 Şirketin senelik kazancından bilumum 
masraflariyle sabit kıymetlerin azami yüzde onbefini 
tecavüz etmemek üzere muhtelü amortisman bedel
leri tefrik ve mahsup edildikten sonra baki kalan 
miktar safi kazancı teşkil eder. Bunun yilade onu 
ihtiyat akçesine tahsis olunur. Baki kalan mebllğdan 
itfa edilmemiş olan hi88e senetlerinin bedelleri teevi. 
ye olunan kısmına yüzde altı nisbetiııde birinci temet 
tü itasına küayet edecek mebaliğ ifraz edildiıkten 80n 
ra lbundan baki kalan kısmından mecliai idare lzuı
nm her birine yüzde birer ve meclili idarenin teklif 
edeceği şekilde ikramiye olarak memurine )1lzde bet 
kadar tefrik ve geriye kalan mebllğ da.hi ikinci hla
sei temettü olarak hisse senetleri eshabma tevzi olu. 
nur. 

Madde - 74, 75, 76, 77. 

Madde - 78 

Madde-79 

Madde - 80 

Madde- 81 

Madde - 82, 83, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. 

DokuzunC'lt fasıl 

Mevadı müteferrika. 

Madde - 94 Şirketin gerek faaliyet ve gerek tas
fiye~i es~asında şirket umuruna müteallik olarak şir
ket ıle hıssedaran arasında tahaddüs edecek ihtilaf 
şirket merkezinin bulunduğu mahal mahakiminde ah
kamı kanuniyeye tevfikan hal ve faslolunur. 
Şirket umuruna ait olarak hissedaran beyninde 

tahaddüs edip şirketin hukukuna müessir olacak ih
tilafın halli kezalik şirket merkezinin bulunduğu ma
hal mahkemelerine aittir. 

Bu kabil bir ihtilafın zuhuru halinde mahkemeve 
müracaat etmiş olan hissedar şirket merkezinin ~
lu~d.uğu. ~ahalde her gfma tebligatı kanuniyenin ifa
sı ıçın lbır ikametgahı kanuni intihap ve iraesine mec
burdur. 

Madde - 95, 96, 97, 98, 99, 100. 
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olmak Uure al&kadarmdan birinin mtlracaatı UR 
merkezi tirketin bulwıduğu mahal mahkemesi tarafı nnd e 
bi Uki 

. nan 
r m ra p tayın olunur. Bu husu.ata meclisi idare i.za-

amm da mahkeme>"' mUracaau mecburidir. 

Madde - 37, 38, 39, 40, 41 mra numaralarını alacak
lardır. 

Madde - 42 mtırald~rin eenelik Ucreti her eene umu
mt heyet tarafından tayın olunur. 

Be§inci Fasd 

Umumi Hey'et 

Madde - 43, 44, 45, 46, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; 
M, 56, :>7, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66; 67. Sıra nu
maralarını alacaklardır. 

Altıncı Faaıl 

Senelik hesaplar . 

Madde - 68, 69 sıra numaralannı alacaklardır. 

Yedinci P'aaıl 

Klrm taksimi 

Madde - 70 Sosyetenia 1enellk kazancından bUtün 
maara.flariyle sigorta itlerllıin icap ettirdiği kanuni ve 
teknik ihtiyat ve karfilıklar ve eabit kıymetlerin en çok 
yüzde on beşini geçmemek ~ muhtelif amortisman 
bedelleri tefrik ve mahsup edildikten aonra prt,ye kalan 
rnikdar safi ku.ancı teşkil eder. Bunun yibde onu ihti t 
akçesine t&hsia olunur. ya 

Geriye kalan paradan bedelleri ödenmiı h.iue aenet
lerine ytbde altı nisbetinde birinci temettü m..ıem ayn
lır. Bundan IOilr&. kalan paranın hakild ınikdan billn~ 
n.un tasdiki e111asmda umumi heyetçe tayin olunmak iliıe
re aamt ybde on beti idare mecliai buma verilir. Ve 
yüzde ona kadan meclisi idarece tenelp edilecek tekilde 
tevzi olunmak i1ı.ere memurlara tefrik olunur. Geriye ka
lan para ikinci temettü h1saeai olarak hiue aenetlerl sa
hiplerine verilir. 

Madde - 71, 72, 73, 74 ı,ıra numaralanm alacaklardır. 

Tayyedilecektir. 

Madde - 75 811"& nwnarumı alacaktır. 

Tayyedilecektir. 

Madde - 78 11ra numarasını alacanır. 

Madde - '17, 78, 79, 80, 81, 82, 83, M, 85, 86, 87, 88 
sıra numaralarını alacaklardır. 

Dokuzuncu Faaıl 

MU tef errik maddeler. 

~adde - 89 Soeyetenin gerek faaliyet ve gerek tasfi
y~ ~asında 808yete umuruna müteallik olarak IOllye
te ıle hıseedann &raaında tahaddUs edecek ihtillf eoeye
tenin mua.mellt merkezinirı bulunduğu mahal mablki· 
minde ahkimı kanuniyeye tevfikan hal ve faslolunur. 

Sosyete .umuruna ait olarak biaedarlann beyninde ta
haddils edıp sosyetenin hukukuna müessir olacak ihtill· 
fatın halli kezalik eoeyete muamellt merkezinin bulun
duğu anah.al ~ahkemeleıine aittir. 

Bu kabıl. bır ihtillfm zuhuru hallinde mahkemeye mü
racaat e!-"1ış olan hiasedar sosyete muamelat merkezinin 
bulun~u~ mah~de her g(ına tebliğatı kanuniyenin ifası 
için bır ık~etgahı kanuniye intihap ve iraesine ınec· 
burdur· 

Madde - 90, 91, 92, 93, 94, 91S sıra numaralannı ala
caklardır. 

Türk Okutma Kurumundan: En mutedil 
fiyatlarla 

en mükemmel 

ıu,am•ılar 
Tüccar Tersi 

Darüşşaf akaya mühimce yardımlar yapan Osman Bey kızı Bayan Nu
diye ile mahdumu Bay Saimin ve diğer hayırseverlerin ruhlarına ithaf 
edilmek Uzere yarınki Çarşamba günü öğle namazından sonra Sultan 
Selim camünde Mevlidi Nebevi okuttunılacağı ilan olunur. 

büyük Fark Var 
Pertev Çocuk Pudrası; şimdiye kadar hiçbir benıeri tarafından 

ı.aklid edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilha.sN ~c>· 
cuk cildleri için hazırlanmış olmaaı ve terkibinde tahrif edici hiç
bir madde bulunmamasıdır. 

Pertev Çocuk Pudrası 
Şişman, vücudlu, yazılı kimseler de kullanmaktadırlar. VUcu

dUn iltivalarında ve koltuk altlarının piflklerine kU'fl bundan da
ha müesir bir pudra henüz keşfedilmem,ittir. 
1 t ONU DIGER ADI (TALK PUDRA) lan ile kariftırmayum. 21 

1 Ti il 
l.tW•ll c:ad. 

No.406 
Tel: 40450 

1 LA ft 
Boca Pap maliye fUbMI Uhlil me

Dıurlutundan alilut oldulmn 980 'f8 

911 mali JdJarm& ait e ve uo be9&P 
numaraarile vezne makpuzlarmı za
yi ettiğimden yeniainl alacağıından 
ebilerintn bir hllkmti yoktur. 

Hanri B&Nh Sarf&ti. tstanbul 
Sirkeci ıKöprilltl Han 46 numa

rada deri tüccarı 

IANZ~K 
ınu nz~ 

EN HOŞ VE TAZE MEYV A· 
LARIN USARELER1NDEN ts. 
TİHSAL EDtLMlŞ T ABll BlR 
~ A TUZUDUR. Emsalsiz 
bir fen harikası olduğundan ta • 
mamen taklid edilebilmesi müm
kün değildir. Hazımsızlığı, mide 
yanmalarını, ekşiliklerini ve mu 
annid inkıbazlan giderir. Ağız 
kokusunu izale ede•·. Umumi ha· 
.,.ım intizamsızJıklannı en emin 
•mette mlah ve inaana hayat ve 
canlılık bahşeder. 

TNGlLtz KANZUK ECZANESt 
BEYOGLU • lSTANBUL 

:ı.tanbul İkinci 1ru.a Memurluğun
dan: Mtlflia İsrail Çiçyaşvili Masası

na müracaat eden Hazinei Maliyenin 
ietedlği 583 lira 09 kuruş ile 3810 li
ra alacağın beşinci sıraya ve Tlirk A 
nonim Elektrik Şirketinin istediği 
25 lira 9' kurufun 8 ncı aıraya vcı 
Oda b&.fl Azizin ietediği 20 liranın 
e Del aır&ya ve teman !talimin iate

dilf 152t5 liranm 8 ncı 11ıraya ve Kaz· 
lofsktnin istediği 397.15. İngiliz lira
aınm kezalik 6 ncı sıraya kayd ve 
kabuluna İflas !da.resince karar ve
rilmiş ve sıra defteri düzelt.ilmi§ ol
duğu ilin olunur. (939) 
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lstanbul Şubesi: Bahçe Kapı. Taş Han 

Samsun Şarbaybğından: 
Belediyemiz tarafından inşa ettirilecek mezbaha binasının plan ve te

f erruatmm ve hesabatınm vesair şartnamede yazılı işlerin yapılıu 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştıur. ası 

l - Bu i§ i~ tahmin edilen bedel "3000,, liradır. 
2 - Muvakkat teminat akçesi "225,, liradır. 
3 - İhale 25/ 10/ 937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Belediye 

binasında Daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Verilecek işe ait fenni şartname 
B - Eksiltme şartnamesi 
C - Bu evrakı istekliler Samsun ve İstanbul Belediyeleri Heyeti fen. 

niyelerin.de görebilirler. 
5 - istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı evsafa haiz oldukları 'b' 

mühendis veya mimar olması şarttır. gı 
1 

6 - Talipler teklif mektuplannı ihale günü saat 14 dQ kadar s 
sun Belediyesi EncUmen Riyasetine tevdi etmeleri lazımdır. Bu m~~~ 
detten sonra verilecek teklü mektuplan kabul edilmiyecektir. 

7 - İhale 2490 No. lu kanun hükümlerine göre yapıalcaktır. "6800,, 

Çorum Nafıa Dir~ktörlüğünden: 
25-10-937 Pazartesi günü saat 15 de Çorum Daımi Encümeninde iha

lesi yapılmak üzere 22226 lira 28 kuruş keşif bedelli Sungurlu kazasında 
yeniden yapılacak llk okul binası kap!ılı zarf usulile eksiltmeye kon-

muştur. 
Şartname, Plan, keşif ve buna müte f:-ırri evrak Nafia dairesinde gö-

rülebilir, muvakkat teminat mikdarı 1666 - 99 liradır. 
İsteklilerin teklif m~ktuplarile müteahhitlık vesikalarını ihale günü 54• 

at "14" de kadar Komisyona verm"eleri gerektir. "6 64" 

Neokalmina 
G R i P - N EZ LE - N EV RA L J 1 
BAS ve DiŞ awı arı ·· ARTRiT1ZM 

HEDVi 



Hayatta ilk t 
Çocuk' ara sabah, öOle veaktamheryemekten 

sonra günde 3 defa ditltr•ni ffroaran,ayı 
ö§retmektir 

abah, aııe ve ıkıım h ,. 
sonra 9Gnde 3 def• 

SEFALi 

• 
SEFALIN 
BAŞ-D.f- IEnE-8 

vetıltla ....... blll 

SEFA L 1 n kullanınız 
1 lik ve 12 D ambal&jlanm 

arayıfta 

Bütün ain, _. 
ft fU'CJlan din. 

clirir • 

Kuruşa 

'l'Urkiyeııin eıı mtık~ ~-Nf ve renilefl bliW r.•: ıırdlr. 
*-.. :a .. '9-1,. rtnte ve mamlartn nev'i ~ ... 

Ok uştur. 
: ı tu 


