
Yeni seneqe ~irerken 

Hitle ·yor ki: 
"A.tmanqanın iktisadi istik ... 
lcır · ın1 temine çalışacağız,, 

(Yazm 8 incide) 
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Pransa atay'ın stlkli 1 
aıbayet ka al edece 

F Par iste bu fikir düşünce uqandırmağa başladı 

•1 taıısız arın bize daha geniş tekliflerde bulunacağı ve 
1 ~tide bir Türk-Fransız paktı imza edileceği zanno unu yor 

l>aris 
l!'nıın h 11 (A.A.) - Anadolu ajan. 
Gaıe llsUsf muhabiri bildiriyor: 

hle ttler sancak meselesi ile işti
Sieıı ~v~~ etmektedirler. Petit Pari. 
dakı ~\ ~enot ile Suad Davaz arasın
latih'lllulfikatın ü1.akere usulü ve 
tor 1'

1 hakkında cereyan ettiğini yazı. 

li raportör yardım edecektir. 
Oeuvre gazetesi toplanhnın 18 den 

21 e tehir edildiğini kaydedert>k diyor 
ki: 

"Fransa Türkiucyc ~ok daha geniş 
tekliflerde bulunacağa benziyor. ller_ 
de bir Fransız Türk paktının imzası 

Le .Jour. Arruın Dclbo.sla görü~me
ğe gelmesi muhtemel olduğunu ve 
Pransa müteaddit fedakarlıklara ha. 
zır olmak şartile Türkiyenin de aynı • 
hüsnü niyet göstereceğini yazdıktan 

~onra şu suali sormakt~ldır: 

"ılll'~<ıelenin esmunda Rüştü Arasın 
Biiyiik ônder AtaWrk §Chrinıizi şcre/1c:ııd.irmel\ 

ederlerken 
iizerc A 11 lcaradan 7tarc1wt 

· a "hi rı n geri bırakılmasına Js,·eç. vadi bu "~yandadır4 .. (Sonu Sa. 2Sü. 3) ----------------------------------------------------~ 

Nuri Con er'i ka ybe i Fransızlar Alevi eri aleyhi
llıize teşvik etmek istediler 

Kırıkhanda kendi/erini dinlemeden geçen 
~· müşahitleri halk geri çağırdı, dertlerini anlattı 

ınıerce Türk bağırıyor: "Yaşasın Atatürk,,, 
Hatay'da 25 - 30 bin 1ürk nüfusu gizli tutuluyor 

~ ~ep, 11 (Hususi) - Hataydaki ler cemiyetine göndermişlerdir. ı 
k<ırı:ı.e~ı:?. ve Ermeniler mahalli hü. HALK MVŞAHlTLERE ŞiKAYET-
~ hb't dırektlfi ile Sancağın Suriye- TE BULUNUYOR 
~lt~ltnası ve Türklere verildiği Hn.lep, 11 (Hususi) - Sancakta 
l~ tena muamelelere maruz ka... hiila mevkuf bulunan Türklerin aile.o 
tdeı-ek: hakkında mazbatale.r tanzim leri de mUşahitlerc şikayetlerde bu-
~omiserlik yolu ile Millet- lunmuşlardır. 

isken derun davası 
Sovyet Rusya için de bir 
anaprensip meselesidir 

b UYÜk dostumuz ve komşu.muz len bir noktadır. Zira böyle bir ihti· 
il Sovyet Rusyanın İskenderun mal karşısında Sovyet Rusya için a- 1 

doıan . nıeselesi üzerinde çıkan ihtilaf şağı tükürsem sakalım, yukarı tükü!'- 1 

bııYU.k Sile harekete geçtiği ve Paris sem bıyığım, diyerek mi.istenkü kal
~telçiJi~C: bu maksatla yeni b~r m.ak doğru olmıyacaktır. Ortada mev
ll'tatı:rı. "~rildıgi anlaşılıyor. Bu talı- zuubahsolan mesele de bir taraftan 
~lıı:n Şekil ve mahiyeti henüz bizce ahitlere sadakat, bir taraftan da miJ. 
h1t ~0lına.rnakla. beraber bu yolda !etlerin kendi kendilerini idare etmek 
tene 8.Siyet gösterilmiş olması da hakkına hürmet prensibi bulunduğun
~:ınnuniyetle karşıla.nacak bir dan mutlaka açık bir vaziyet almak 
~ · lazımgelcccktir. 

~y ~bu ihtiliı.flı mesele Milletler ASIM US 
~ ınde açıkça konuşulmağa baş- (Sonu: Sa. f Sil.,,) 
lii bttı an evvel iyi bir uzlaşma formü-

tarat Uııursa Sovyet Rusya gibi her iki c 1 a u de Far re re 
~ ~ında müşterek dost olan 
~.aıta: ~ıenn vazireıen kolaylaşır. Fransızıarı bile 
btt !tat Yle iki ta.ra!ı birleştirecek •• •• 
~ SUaı SUreu bulunamazsa ne olacak? hayrete duşuren 

tabii olarak derhal hatıra ge- B i r g af ya p t 1 ! 

l~ ransız ar ı 
/irk - Fransız 

lcQ,. t 
e Anlaşmasından 

~tıka <ı.qrıldılar 
~lalltıı;a 11 (Telefonla) - Pransa ile 
llıtı ltılid~ b~J~nan ticaret anlaşması. 
Qç gij etının bitmesine henüz iki 
<lıtJb~ bulunduğu halde Fransızlar 

Y«ıayf <4 •• 
rononse,, etmişlerdir. 

l) :r. .y. :(. 
1 cvıetler 
arına g·· arnsındaki hukuk niznm-

tıı.ıc ore bi l. , bu !ctb: r nezaket hareketi ola-
01t1t1esi b kı anJa:.ma1nnn müddetinin 
Fransı e lenilirdi. 

1 anı~rtlaJıların bizimle olan ticaret 
"r arını b .. ı Oftons oy e ,.aktinden evveli 
dı~ e,. etnıeı · •.. en çok hayrete şayan-

T"ırlc d()stlttjjile öğiincn, fakat bizi ta. 
tu1rı.adıfjmı bir daha i.~bat eden 

Clauile Farere 
(Yazısı.~ inci 8ayıfada) 

SUR/YEDEN AYRILMAMAK 
ISTIYENLER 

Şam, 11 (Hususi) - Suriye ve Lüb 
nanda Sancağın Suriycden ayrılma

ması için mii§ahitlere t:dgı ltf:lftf'la ü 
racaatlar yapılma.kta ve müşahitler bu 
müracaatların Akvam Cemiyetine ya 
pılması lftzımgel<iiği cevabını vermek
tedirler. 

ALEViLERi T AHRII\. ETMEK 
iSTEDiLER 

Lazkiye, 11 (Hususi) - Fransı:rJar 

(Sonu: Sa. f SU. 1) 

Bu resme igi bakınız 

. 
Bu resım 

Boynuna üç defa ilmek geçiril
diği halde 

i~sılamıyan adam 
Con Li 

· yi gösteriyor 

Ası?amıyan adam 
Kendisini asamıyacaklarını, bir 
gece evvel rüyasında görmüş· 

tü. Gördüğü aynen çıktı. 

Bu meraklı hakiki zabı
ta hıkagesinı okuqunuz 

Nakleden: HIKAfET MVNIR 
(Yazısı 6 met sayrfada) 

Büyük Millet Meclisi Reis Vekili 
dün gece Ankarada hayata 

gözlerini kapadı 
Dün gece Ankara telef onu bize a. 

cıklı bir haber veriyordu: Büyük Mil
let Meclisi reis vekili ve Gaziantep 
mebusu Nuri Conker, gece san.t sekizi 
beş geçe düny~ya gözlerini kapamıştı. 

Nuri Conker bir müddettenberi an
jin dö puatrinden mu.ztarip bulunuyor
du. Kendisi bu hastalıktan kurtulamı
yarak aramızdan dün gece göçmüş 

bulunuyor. 
Bu, onu tanıyanlan olduğu kadar 

bütün memlekti müteessir eden bir 
ölümdür. Nuri Conkcr Büyük Önderi
mız :A't8lürk'ün en eski arkadaşların. 
dan ve Atatürk yolunun en samimf 
yolcula.nndandı. 

1881 de Sclanikte doğan Nuri 
Coliker tahsilini Erkaniharbiyede bi
tirmiş ve Atatürk'ün Trablus Garp. 
ten en son mücadelelerine kadar, 
kendisile beraber bulunmuş.. milli 
mücadelenin başından sonuna kadar 
büyük kurtarıcımızla silah arkada§lığı 
etmiştir. Onun için, herkesten evvel 
Atatürk'e, bu en yakın arkadn§la.nn-

==~~!!!!I 

Merhum Nuri C<mkar 

dan birinin ölümü karşısında.. bütün 
kalbimizle en has tnziyetlerimizi bil· 
dirir, aziz ölünün ailesine, dostları
na ve bütün Meclis arkadaşlarına ay. 
ni taziyette bulunuruz. 

FAS KIY LA DA 
Alman Fransız gemileri 

karşı karşıya manevraya 
gemilerile 
başladı 

(Yazısı g .tıc:1 Smııtada) 

sili 
Dostlar ve düşmanlar 

açıkça bilsin: 

Türkiye emperyalizme dönmemek için 
onun bütün unsurlarını tasfiye etmiştir 

Yazan: Sadri Ertem 
Fransız emperyalist organlan hcpl 

bir ağızdan feryada ba.şlndılar: 1 
"- Türkler yeniden imparatorluk 

kurmak istiyorlar.. Türkler komşula
nnm elindeki toprakları zaptedecek
lerdir.,, 

Sanki biz Fransanm Mnrsilya.sma 
akın orduları göndermişiz, \'e Liyonda 
bir hak iı:>tiyormuşu.z yibi konuşuyor
lar. Bu çığlık, bu fcry· , m yanında 
hudutlannm emniyetjnı nıilli hareket
ler, milli kurtuluşlar sembolü olan 
Ankara.nm kendi hudutlan içinde in
kişaf idealine sadık olduğunu tecrübe
lerle anlamış komşuları da rahatsız et 
mek, ve onları Türkler aleyhine tahrik 
etmek bir prensiptir. 

Bu feryat ve bu tahrik emperyali;. 
min kendini korumak idn yeni icat 
etmediği eski usul, emperyalizm gibi 
köhne bir siüi.htır, 

Hudutlarımızdan biraz ileride bir 
mahşer kaynıyor. Bu mahşerde em
peryalizm son cinayetini işliyor. Bir 
halkı kökünden ortadan kaldırmaya. 

çalışıyor. Muahedeler parçalanıyor. Ye 
ni yeni enternasyonal cinayetlere mu. 
ahede süsü verilmek isteniyor. Ve is
tiklfıl istiyen bir kütle boğuluyor, öl
dürülüyor. 

Hak namına, insanlık namına. is
tiklal davası namına insanları insan
lık vazifelerini yapmıya davet ediyo
ru:r. Anavntandan binlerce kilometre 
uzakta siingüler üstünde oturan ko. 
lonfaatörler sesleniyorlar: 

"-Türkler emperyalistlcşiyorlar! 

Suriye ne(edc, Sancak nerede, Fransa 
nerede, siyast coğrafya kültür hudut
lanndan dar ve kendi toprakları için
de bir insanlık davasını insanlara. ha
tırla.tan Türkiye neredo7 (Sonıı: Ba. 5 
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FAS KIY LARINDA 
Fransız gemileri 

karşıkarşıya 
Alman gemilerile 

başladı 

ispanyaya fiı k d 
Japon arda n ara a 

manevraya 

Almanlara göre lspanyol Fasını 
Fransızlar zaptetmek istiyorlarmış 

gidiyor! 
Cebelüttarık 11 (A.A.) - Mevsuk 

bir menbadan gelen bir habere göre, 
3000 Japon gönüllüsünün yakında Ca. 
dix ve ve Ereye gelmesi beklenmekte. 

l!llUmııntllWJlliııııııııııunıııııııııııııııınıınıı"ıuıııııııHııııııııııııııııııMıhıMıu111ııtııııuuuııııııııuıı11111111ıı"ııınıınnnıııııwıı 

Avukat Ücretleri 
Hazırlanan yeni kanunla iki 

tarife üzerinden alınacak Pa.rls, 11 (A.A.) - "Paris - Soir,, 
gazetesi Tancada aldığı aşağıdaki tel. 
gra.f ı neşrediyor: 

Diln öğleden sonra üç Fransız harpı 
gemisi İspanyol Fasının Atlantik kı
yısında Arzila ile Laraııa arasında ma 
nevralar yapmıştır. Ayni dakikada 
CebelUttarık üssUne mensup bir İngi
liz deniz tayyaresi ayni sahil kısmı 
ili.erinde uçuyor ve İngiliz bahriyesi. 
ne mensup birkaç gemi de Ceuta açık
larİnda Boğaz önünde dolaşıyordu. 

kala.nzeger gazetesi, FransIZ matbua- dir. Bu gönüllülerin şimdi Se,·illada 
tından bir kısmının Almanya. aleyhin.. bulundukları söylenen 10 bin İtalyana 

neticesine göre ücr 
tayini menediliyor 

de Fas meselesine dair giriştikleri iltihak edeceğinden bahsolunuyor. Q 
hilcumla saiklerini tahlil ederek di- Diğer taraftan İtalyan mamulatın. a Van 1 n 
yor ki: dan tayyare parçaları taşıyan bir çok 

"Bu hücumların gayesi evveHi İs- vesaitin Aereye ve Cadixe geldiği de 
panyanm bugUnkU za.yıf vaziyetinden söylenmektedir. 
istifade ederek Fransız erkinıharbf. --------------

Dün ve evvelki gün Ceuta açıkla
rında 12 kadar Alman denizaltı gemi. 
sinin bulunduğu kaydedilmiştir. 

PASI F'RANSIZLAR AL!t!AK 
iSTiYORMUŞ 

Berlin, 11 (A.A.) - Berliner To-

Fransızlar 
Alevileri aleyhi

mize teşvik 
etmek istediler 
(Vatya.nı,, ı incide,) 

a'ürk taraftarı Alevileri aleyhte teş
'Vik etmek istemiş ve Alevi Şeyh Ab
C!ullah Ganiye müracaat etmL~lerse de 
reddedilmişlerdir. 

HALK MtJŞAHlTLERI GERi 
ÇA.GIRDI 

Halep, 11 (Hususi) - Bitaraf mu. 
şahitler Kmklıa,..dan geçerken kendi
lerine dertlerini anlatmak için topla
nan halkla temas etmemi§lerdir. 
Türkler bu vaziyetten müteessir ola
rak M:Uşahitler heyetine telgrafla mü
racaat etmişlerdir. MUracaa.t telgrafı 

''Biz dertlerimizi dökmek için günler
dcnberi sizi bekliyorduk.. Bu maksat. 
la toplanmıştık. Halbuki heyetiniz bizi 
yol iistUnde bırakıp gitti,. şeklinde ya
zılmı§tr. Bitaraf mü.sabitler bunun ü
zerine yanlarına Abdlllgani Türkmeni 
Mürsel ve Abdullahı alarak Kmkha
na gelmi~lerdir. Bundan sonra halkla 
temas ederek onları dinlemişlerdir. 

Tiirkler müşahitlere anlattıkları 
dertleri arasında 25, 30 bin Türk nü
fusunun mektüm tutulmu.s -olduğunu, 
bu Türk nüfusu işindeki; hileleri tc
ba...rüz ettirmişlerdir. 
BiNLERCE TtJRl( TEZAHtJRATT A 

BULUNDU 
Şam, 11 (Hususi) - Mü.5ahitler 

Kmkhanl!_ ikinci defa geldikleri zaman 
hükumet konağına inmişlerdir. Hükü
met konağının önünde iki binden fazla 
Türk, polisin mlimanaatinc rağmen 
toplanmıştı. Türk mümessilleri mü§a

yesinin ötedenbcri ele geçirmeği ta-
sarladığı şimal ve garp Af rlkaaındaki 
İspanyol topraklarının zaptını tahak
kuk ettirmek ve sonra da milli hareke
tin çıktığı ve bugün de Franko ordu
sunun baıılıca kuvvet membama taar
ruz ederek ümitsiz vaziyette bulunan 
İspanyol Marksistlerine yardım etmek 
tir.,, 

fClaude Farrere 
Fransızları bile 
hayrete düşüren 

Bir gaf yaptı 1 
Paris, 11 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Claude Farrer (Klod Farer) "Le 

Journaı .. da ve "Neden Türkler bize 
meydan olrumağa cesaret ediyorlar?,, 
serlevhası altında neşrettiği bir ma
kalede diyor ki: 

"Çünkü biz ektiklerimizi. biçiyo
ruz. Renin !İ.1gcıline karşı sustuk. ln
tilıabatta hiç bir fırkanm programın
da bum karşı protesto yok"iur. Bu a.. 
ldkas1zlığa i'lavclen SOS'ljOl 1rnasra.flar
laJ devalUiJ8Yonla mali itibarımız 

da sar3'1ldı. Yiğit ı•e :;,engin 
milletimiz.e kmı.8e inanmaz ol. 
du. Ruslarla an~ göriinerek 
Türkleri ııe Balkanlıları kı::dtrdık. Bu 
merrileketlerde oofımı::ilan istifadeye 
fıraa.t lwUıyan intikam isimli gizli bir 
te-§kıüit bile vardır.,, 

Ferrare Antakyanın Surlyeye ait ol 
duğunu ve bu meselede Fransanrn 

ı 

menfaati kadar milli şerefinin de mev 
.zuubahsolduğunu kaydederek makale
sini bitirmektedir. 

Bu makale hakkında Pctit Journal 
şu miltaleayı yüriltmektcdir: 

''Bir ah:ıdemı dzasmm harici siya 
sette 'bu kadc.r bilgisizliği Jıayretbahş
tır. 1'/osl.-ova ile ittifak eden ilk devlet 
Atafürk'ün Türkiyesidir 1:e bizlerin 
Rusya • Fra"sa paktını bir Fransa _ 
Türkiye itilafiylc itnuım ctmcmi.1 ol
mamıız tenkit edilmelidir.)) 

Petit Journalm bu bilgi noksanı hak 
kındaki mütaleası tüphc yok bütün 
Tilrklerin efkarına tercüman addedi
lebilir. 

hitlerle konuştuğu zaman kalabalık --------------
Türk kütlesi hükumet konağının ö- deki dünkU hadise esnasında bir Arap 
nünden ayrılmamış, konu.)mnlnrm 50_ ölmü.s, ve 18 i de yaralanmıştır. Yara. 
nunu beklemiştir. Konuşmalardan son hlardan birinin vaziyeti ağırdır. 
rn halk müşahitleri görmcği arzu et- POLiS TEZ.4.lltJRATA MANi OL-
miş, mUşnhitler balkona çıkn11şlar ve ~!AÖA ÇALIŞIYOR 
halkı selamlanmlardır. Halk istiklal Antakya, 11 (A.A.) - Havasın mu 
marşının söylemiş ve "Yaşasın Ata- habiri bildiriyor: 
tUrk! Ynş'asm rnilstakil Hatay! Yaşa- Bugün öğleden sonra yapılacak 

,. . tezahürata iştir:ık etmek ilzere civar sın .1..illctler cemiyeti!., diye bağıra-
rak tezahüratta bulunmuştur. köylerden binlerce arap ve ermeni şchi-
ŞAPKA iLE MtJOADELE DElr AM re gelmiştir. On beş bin kişi burada 

EDiYOR topJanmış bulunuyor. Türk nahiyeleri 
de tamamiylc bo~lmıştır. Nümnyi~

Lazkiye, 11 (Hususi}- Sancakta şa.p lerin bir kavgaya müncer olmasına ma 
kn. ile mücadele devam etmektedir. 

lskenderun davası 
( U 8tyanı ı ıncide ) 

Fransa Milletler cemiyeti namına 
mandater devlet sıf atile Suriye ve 
Llibnana ayrı ayrı istiklal verirken 
1921 senesinde hususi bir idareye ta
bi tutmak kaydile TUrkiyeden aldığı 
İskenderun sancağını böyle bir haktan 
mahrum edebilir mi? Hiç şüphesiz bu 
suale Sovyet dostlarımız vicdanların. 
dan bir cevap vermek mevkiinde bu
lunacaklardır. 

Fazla olarak son Parti Grubu top
lantısında. hatiplerden Hikmet Bayu
run ~ok haklı olarak işaret ettiği gibi 
Sovyet Rusyanm her vakit emperya
lizm ve manda sistemi aleyhinde teza.. 
hür etmiş olan ana.siyasetinin ne şe

kilde tatbik edileceği de anlaııılacak
tır. Hatırımızda kaldığına göre, bugün 
Sovyet Rusyanm en yüksek bir şefi o
lan (Stalin) daha evvel senelerce Mil
letler komiserliği makamında bulun
muştu. Bu itibarla kuvvetle ümit ed('. 
riz ki İskenderun meselesindeki Türk 
davasının mahiyeti Moskova hUkume
tince daha iyi takdir edilecektir. Her
halde Fransanm hususi bir idareye te.. 
bl tutmak kaydile Türkiycden nldığı 
büyük bir Tilrk kütlesinin kendi key
file dilleri ve milliyetlerile hiç bir mü
nasebeti olmıyan bir ba.~ka memleket 
idaresine devretmek istemesine kar,ıı 
Litvinof Yoldaş, sükfıt etmiyecektir. 

Sözün kısası, Sovyet Rusyadan Cc
ne\Tede Türk davasını tutmasını bek
liyoruz. Fakat bunu sadece dostluk 
namına değil, hem hak namına., hem 
de Sovyct Rusyanın anasiyasctine da
hil olan milletlerin kendi kendilerini 
id:ırc etmesi prensibi namına istiyc-
ruz. 

ASIM us 

Fransa 
istiklali nihayat 

' kabul edecek mi? 
(t18tyanı, 1 incide,) 

metin davranacağını biliyoruz. Fran. 
sa bir müddetrunberi azimkar bir va. 
ziyet aldıktan sonra sancağın istikla. 
lini kabul edetek midir?., 

IAı Republique gazetesi, meselenin 
endişe verici bir mahiyet almasından 
\'e Fransanın ~imdiye kadar tahassun 
ettiği hukuki sahadan az çok ayrıla. 
rak siyasi mükillemeye geçeceğini \"e 
sancaktaki vaziyeti tetkike razı oldu. 
ğunu yazarak diyor ki: 

''Bilinmesi lcizım gelen cifıet hüsnü 
niyeümizin ve Türkiye ile dostluğu 
idame arzuTIUlzım Fransaya onun 
şarktaki prestijir.de r·c Araplarla el. 
:cnı olan münasebatıncla 11~ye mal ola. 

ni olmak için polis icabedcn tedbirlc-
Arakiye giyen köylülere para dağıtıl- ri almıştır. -,---------------
maktadır. Bu suretle şapka ile yapılan ' 1 T • • k S t 

cağzdır.,. 

Reyhaniyede dün vukubulnn şid- ll r ovye 
mücadele yeni bir safhaya girmiştir. detli earpışmalara hicblr hadisenin • 

TtJRg KtJLTtJRtJNV lMHAYA çıkması beklenmemektedir. Bütün 1 icarel müzakere/eri 
ÇALIIYORLAR Türk, Arap ve Ermeni mağazaları ka-

Şnm, 11 (Hususi) - Sancak Türk palıdır. devam ediyor 
i mU53hitlcre vukubulan müraca- TORI< MAIIALLELERI BOMBOŞ Ankara 11 (Telefonla) - Türkiye 

atları arasında Sancağın kilittir işk. Antakya, 11 (A.A.) - Havas ajan- ile Sovyetlcr birliği arasındaki ticaret 
l ini tanzim etmek üzere gönderilmiş sı bildiriyor: anlaşmasında yeni vaziyetlere uygun 
olan Picrre Bazanfayin Türk kültürii- Binlerce Arap ve Ermeni ~· değişiklikler yapmak üzere başlayan 
nü imha hususunda aldığı tedbirler- hir içinde dcla..smaktadır. Dağ- müzakerelere Harici) e vekaletinde 
den de bahsetmişlerdir. 

lılar ellişer ve yüzer kişilik gu- devam edilmektedir. 
Rey han ige 'de ruplar halinde şarkı söyliycrek şc. l\lüzakerelere Sovyetler birliğinin 

hire inmektedir. Türk mahalleleri bom büyük elçisi linrahnn rek>lik etmekte Bir Arap Öldü boştur. Alevi mahalleleri ise Fransız ve So,·yet heyetine ticaret mümessili 
ve Suriye bayraklarile donatılmıştır. ile dört mütehassıs dahil bulunmak. on sekizi yaralı Polis muhtelif unsurların h~7.ırlamak tndİr. Anlaşmanın bu hafta içinde iki 
ta olduğu alayların yolunu kesmek i- tarafın bütün menfaatlerine uygun birj 

Antakya, 11 (A.A.). - Reyhaniyc çin tertibat almıştır. şekilde akdedileceği umulmaktadır. 

Ankara 11 (Telefonla) - .lvukatıar( 
kanunu projesini gözden ge~iren ko. 
misyon çarşamba günü saat 14 de Ad. 
liye vekaletinde toplanacak l'e bütün 
vilAyet barolarının bu komL"lyonda 
mümessilleri bulunacaktır. 

Yeni proje avukatlığı amme huku. 
ku mahiyetinde bir meslek saymakta 
ve gayesini avukatların hukuki bilgi 
n tecrübelerini adalet hizmetine tah. 
sisi, tarafların hukuki münasebetlerin 
den veya karşıhkh menfaatlerinden 
doğan ihtilafların hakka uygun ola. 
rak hakka tavassut ve umumiyetle 
mahkemelerle diğer resmi mevkilere 
kanunun tam olarak tatbiki hususun. 
da yardım etmek suretinde tesbit et-

miştir. 
Avukat ücretleri hakkında aza 

asgari olarak iki tarife kabul 
maktadır .. Ceza davasının neti 
göre değişen ücret tayini mcned" 
tir. Hukuk davalarında dava e 
miktara nisbetle tayin olunan 
her ne suretle olursa olsun }la8J1 

rnda i tiraki tazammun eden 
mukaveleleri tamamen batıl 

rnıştır. 

Yaşlı ,·eya muhtaç avukatlar 
yardım şekli tesbit edilmiştir. 
dan böyle asliye mahkemesi bul 
her yerde fakir halkın işlerini 
için birer adli nezaret bürosu 
edilecektir. 

Köylerimiz hakkında 
malômat toplanıyor 

Ankara 11 (Telefonla) - Dahiliye 
vekflleti köylerimiz hakkında yeni \'C 

tam bir surette nıalıiınat sahibi olmak 
için bütün ,·ilayetlere bir tamim gön. 
dererek malUmat istemiştir. liöy muh. 
tarları ve mua1limleri tarafından na. 
hiye müdürlerinin nezareti altında 
doldurulacak defterler, kaymakam ,.e 
valiler tarafından kontrol edildikten 
sonra nl<alcte gelecek ve köy bürosu 
tarafından tetkik edilecektir. 

Bu suretle, memleket köylerinin ha. 
kiki vaziyetini gösteren tam bir tah. 
1il )apılmrş olacak ,.e köy kalkınma. 
sı için hazırlanacak program buna 
göre tanzim edilecektir . 

İstenilen malıimat şudur: 
Köylerin nüfusu; vaziyetleri; mali 

\'C gc!;en ~eneye ait biitçe rnz:yetleri; 
köylerin manevi şahsiyete ait her tür. 
lü mülk, mal ve hay,·anlnr; pazar, pa. 
nayrr \'e lonca vaziyetleri; kültiir va. 
ziyelleri; i~me suyu, sulama, sıhhat, 
temizlik ihtiyaçları; telefonu, radyo. 
su. yolu, mezarlığı olup olmadığı gibi 
hususlar. 

cik muayene memurluğuna; 

basmemuru Niyazi Dikili mU' .. 
memurluğuna; Ankara memur 
zedi Şefik lzmir ithalat muhaS' 
ne, Samsun anbar memuru C 
Trabzona, Rize anbar memuru Sil 
ya Kars muha.sebe memurluğuna; 
mir ithalftt muayene memuru f' 
Ankara anbar m~murluğuna; l\{a 
lar idare memuru İsmail Jzmir i 
memurluğmm; Bartın veznedar 
hi Arif 'l'rahzon ithalat anba.r ıııe 
)uğuna; Ereğli veznedar katlbi 
Malkoclar idare memurluğuna; 
lancık idare memuru Kadri Sa 
nnbar memurluğuna, Bandırına 1' 
Hayriye Haydarpaşa başmüdür! 
muhasebe memurluğuna, Açıkta 
Junan Abdullah namzet olarak ıl 
darpaşa başmiidürlüğü rnemurl 
na; açıkta bulunan Ramazan n • 
olarak Kars muhasebe memurtul 
tayin olunmuşlardır. 

Toprak 
Projesi hazırlandı 

Çankaf)a Kaymakamlığı Ankara 11 (Telefonla) - Sıhh' 
Belediye şubesi için içtimai yardım nkaleti toprak 

S 1 k nu projesini iskiın bakımından tt 
eçim yapı aca etmek ilzere bir komisyon teşkil 

Ankara ıı (A.A.) - :Qelediye kanu. mi~~~isyon bugün saat 15 de ~ 
nunun hiikümlerinc göre Çankayada doktor Refik Saydamın başkanlı 
kurulan kaymakamlığın belediye şu. toplandı. Dahiliye vekaleti n•JIJ 
besi açılması için umumi araya müra. komisyona hukuk müşa,·iri B. Elı 
caat edilecektir. 

iştirak ediyordu . 
Bu husm;ta.ki ~eçim ayın 19 uncu Haber aldığımıza göre Cumhur 

~arşamb:ı günü yapılacaktır. simiz Atatürkün l\Ieclisin açılınal1 
Seçim için hazırlıklar tamamlan. j 

mı:.tır. Seçim ü~ gün devam edecektir. irat ettikleri senelik nutukta J 
Hazırlanacak mazhata vilayet idare buyurdukları ve Başvekil tsme~fl 

nünün bu hususta ,·erdiği direkti 
heyetinin ,·ereceği karardan sonra uygun olmak üzere ayrıca bir tol' 
Dahiliye ''ekaleti yolu ile E:'şvekulete 

kanunu projesi hazırlanarak 
sunulacak, ve Vekiller heyetinin tas. 

k~lletc takdim edilmiştir. 
vibinden, Cumhurreisinin tasdikinden ------------=.. 
geçerek belediye şubesi resmen teşek. 
kül etmiş bulunacaktır. 

(;ümrüklerde 

Yeni tayinler 
Ankara 11 (Telefonla) - Yeni ya. 

pılan gümrük tayinlerini bildiriyo. 
nım: 

Vekalet levazım müdürlüğü tetkik 
memuru Fuat aynı müdürlük mümey 
yizliğine; zabıt \'e tütün işleri müdürü 
Saim tetkik müdürlüğü memurluğu. 
na; lzmir ithalat gümrük memuru 
I\fımi vek{ılet levazım müdürlüğü me. 
murluğuna; İstanbul ithaUlt gümrü. 
ğü katibi Kadriye lstanbul baş mü. 
clürlüğü memurluğuna~ Trabzon it. 
halitt muayene memuru Yusuf Rize. 
ye; Rize muayene memurluğundan 

vekalet emrinde bulunan Hamdi Bile. 

Kısa Ankara Haberıerl 

• ZEYTlNCII.lK kanunu pro 
fikir ye mütalealarr alınmak üzere 
ğer ,·ekfıletlere gönderilmektedil'". 

"' lPEK böcekciliği kanun proJ 
nin Ilüvük "l\lillet Mecfü;i ziraat tl't 
meni ~iizakere.sine dün bal;\lanııttl 

~ .... 
• ll\1'ISAT vekaleti hava tı""" 

subesi miidiirü B .A,·ni lşdalresi al 
~ 1 (Adana) mıntaka.c;ı müf~ttişltit· 
tayi.t edilmiş \'e Adanaya ~ıt~lş etİ 

• tş dairesi iş kanunu hukunt1 il 
kolaylaştıracak nizamname ,·e 
matname projelerini hazırlamal1' 
\'am etmektedir. . " 

• DENiZ yolları işletme idardl 
dürü B. Sadettin bugün A~ 
gitmiş idareye ait işler hakluad•1 
ldiletle tt'ma.cı etmiştir. B. Sad11 

bugün lstanbula dönecektir. 
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Milli ölçllerdekl 
ayrılıklar , 

Bütün kalem sahipleri Kral Edvardın 
tarafını tuttukları halde zafer niçin 

öteyanda kaldı ? .• 

Bir otomobille bir 
tramvay çarpıştı 

Dün ak§8m saat altı raddelerinde 
EmlnönUnden Sirkeciye gelmekte olan 
30 numaralı Fatih - Harbiye tramvayı 
Vakıfhanı önünden geçerken birdenbi. 
re yan sokaktan k&r§ısm& çıkan 2391 
numaralı otomobille çarpışmıştll'. 

Holanda ile ticaret 
... ~· 
-r.ı muahedesi 

Hangi esaslar üzerinde yapılacak Yazan: 

Hakkı SUha Gezgin 
Yüksek tica1et ve sanayi heqeti dün An karaya gitti .l.ngiliz cdebiynti!c pek yakından il

~~lı, değerli bir kalem, "Andre ~faur
~ıs~ son gün:er<le yeni bir mesele or
d')a attı. Biraz ' ·Sokrat., t andıran bir 
•Yoloğ çe,..ni ... ile kendi sorup, kendi 

te"ap . c· k .. .. d \'erıyor. aprnşr gorunen a-
'1l: ~ 

- lngiltl'redc muharrirlerin nüfu
~U! 

dır. 

Jc '·ltaurois., da, bu diişünce, İngiliz 
ra1r "Edvard,, ın, tahtından vazgeç-....... 
.... ınden sonra doğmuştur . 
Fransız edibi. bu konu etrafında 

'Pey derinleşmiş, işi cemiyet ,.e ruh 
bakıınlarından araştırmıştır. Anlaya
lll&drfı, daha doğrusu anlamak iste· 
:'tdifl nokta şu: Başta "Bernar Şav,, 
b teaterton,,. ''Vels,, gibi çağımızın en 
~1Uk adamları, btltUn Jnglltere mu· 
it rrtrlerl, bütün dünyanın kalem sa
ı.~Plerf, "Kral,, ın tarafını tuttukları 
• .._ide ıaf er, nlçln öte yanda kaldı? 

.,A 
ndre Maurois,,, yalnız şu son Uç 

Yıl içinde lncUiz edebiyatına dair altı 
tUt eser nrmlş bir adamdır. Biz de 
ancak bir iki romanile tanınan bu şah· 
liretin asıl kuvvetini tetkiklerinde 
~rınek yanlış olmaz . 

Fakat 'llmem niçin, kalem nüfuzu· :a, nıuharrfrf n bir millet, siya.si bir 
ava Ustiindekl sültasına böyle sapla· 

~ıp kalıyor? Bana öyle geliyor, ki işin 
1. 
Çlnde biraz Fransızhk var. Çabuk 
illel·lenen, Yasak hisarlarına bütün 
hıncilc baş '·uı·an, düşünce karştsın
claki her siperde, lıir "Ba.sti1,, karanlı
tı göriip atılan Fransız ruhu. 

\n•aşılıyor, ki o, bu kör düğümü 
j,~~l'~c kalkr~mad:ın önce, "Feragat,, 
d~n Yazılan her şeyi okumuş. En ön
h "'~rgin sinirli '·Şav,, ol:nak üzere, 
"·~l,l',in lnı;iliz ce~İ.) etine, eski ina
;. 1 tra sımsıkı sarıhşa, riya ile besle· 
~:p hcmurdanan adetlere saldırdığım 
;~rınu,.. nlitiiı1 bunları sayıp döktük· 

-1\ on ı·a soruyor: 
,, .. - ?tladem ki iş böyledir, hak ni~in 
'"' cnl''Pln altında kaldı? 

Ne boşuna yorgunluk!.. Dünyada 
aeı:,. ' ·!11 b1·1 ·;;..· 1 b' · · ·1· · d •• 1\, ı 1~111 rn, ırıncı yenı ı~ı e-
l~ıl ki' ' J)'k v 1 d.. b "U ... · ı ·eı1s,. sag o sa Ye o a u 
~· tıl:ii razıcılnı ~a elele verseydi, ne
··'·c~ değişecek miydi? Hayır! ''Kilinig,, 
ı,ıbı ln · ı· d 1 .. t·· d · b' 
1 • gı ız or u arı us un e eş.sız ır 

·~ ır Yapmrş olanların da kavgası yine 

1 '.~~İki hiçle karşılaşacaktı. Çünkü 
d .•Itereclc bu daYa dokunulmamış, el 
d ~imerni. bir konudur. Orada Fransa 
a ~ı,, • 'b" ita t .. fu ugu ~ı ı saray ,.e sa na nu-

'r ıuna karşr harikatlar kurulmadı. 
,. açJı bir l;aşı ke.-ti diye, hala "Krom-
el e b'J .. • l ' • 'ld · " ı e sogen er az oegı ır. 

nt Sarayının yanlış işlerile yüz alt· 

1 '' &aatini düzelttiği için genç krala 
,~1~nlar, harnyı kilitliyen (*) man
~ı~ lara yüz Yermediğine tutulanlar 

madı mı'' 

rı "Baldvin.: hile, Edvardın bir kanu
I u. iınzalarken, "l\rnl emreder,, cüm
l'Sıni ·ı ka sı eı-.,tk "Rica eder., yazması 
tşrsındn snsırmnmış mı..:dı? ll" . . ~ 

bit ~tün bunlar, ancak her şey olup 
tae~ıkte~, o gerçeltten büyük adam, 
r n nıcırhğından kurtulduktan son-
a. kuJağınuza geldi . 

Işı ·~urois,., '·\'olter,, i öne sürerek, 
nen ran.~nda nn~ ıl ~eçeceğini tahmi

Çalrşıyor 
"V . 

Yaıa olter., it:in h:ı~lı başına bir eser 
li'ak na, benim söyleyecek sözüm yok. 
ı:tilt at ~angi h:ıdi~e olursa ol-:ıun ln
r .. 1 ere •le J.'rnn.!':? nsln u·nı öküye ,·u-
.. anı · • aı. 

açr~;r;ı gelmişken, bu ayrılığı bütün 
lata 

1 
le ortaya koyan bir \'akayı an

tay ~"'· Fransız bilgini, elbette "Güs· 
"l\end·bonu,._ okumuştur. Mekteplerde 
iti ltlli 1 kendınl idare,, usulünün kabu· 
t ~kaş:ı edilirken, Lobon: 

(4) -
lıp .. Sara11 bcrhresinde doğu ile nrı. 

'uafı 'l ~ 
dil'll 1 e kapanan dm .. ·arsı:, N<l!lrad 

11 tlirbe · de '1tlı! ~un n beter bir kapı var-

- nizde olmaz! 
Dcntİ;1 \'e: 

- Niçin? 
Diye sonranlara da şunu anlntmı::-: 
Ilir gün bir İngiliz mektebindeki 

yüzme havuzunda bir çocuk boğul

Çarpı§ma 8.ni olduğundan vatman 
freni hemen kullanamamış ve otomo
bilin yan tarafına çarparak parçala. 
mıştır. 

İnsanca zayiat olmamı~. tahkikata 
başlanmıştır . 

muş. Hekimler cenazeyi yoklamışlar,---------------
mide.~ini açmışlar ve içinden iki ons 1 Polis Haberleri 1 
kiraz çekirdeği çıkarmışlar. Müdür 

Hollandadan ıehrimize gelen yüksek 
ticaret ve sanayi heyeti dün Ankaraya 
gitmi~tir. 

Heyet azasından biri, ''Gölcük ve E· 
reğli limanlarının in§ası işile de meşgul 
olacaklarını, bunun haricinde Türkiye -
den alınacak hububat mukabilinde Tür
kiyeye Hollanda malr göndermek aure
tile bir ticaret mu<ıhedesi müzakere ~· 

deceklerini., söyledikten sonra 0 Türki
ye ile Hollanda arasında şimdiki ticari 
münasebatın hafif olduğunu, bizden yal 
mz üzüm ve incir gibi şeyler aldıkla • 
rım,, ilave etmi!J ve "Türkiyeye karşı: 

büyük alaka peyda etmiş olan HoHanda 
ile de Türk münasebetinin her sahada 
inkişaf edeceği,, ümidini göstermiştir. 

talebeyi arkadaşlarının tabutu ~evre- Kocalan tarafından 
sine toplamrş demiş ki: "Önümüzde 
bir ölü var, genç bir yurdclaşı kaybet- aövüıdük !eri için 
tik. Yüreklerimiz yaralıdır, fakat bu 
ölümü, bir takrm hataların doğurdu

~ikta.şta Gülbaba.da oturan Saa. 
elet kocası Ahmet tarafından dövülclil-

lspekterlerteftişeçıkıyor 
ğunu sizden saklamayacağım. 

Bilirsiniz, ki havuza beden terbiyesi · 
hocasının göıU önünde ve mektep 
doktorunun muayenesinden sonra gi
rilir. Bu arkadaşınız, gizli girmek su· 
çunu işlemiştir. Sonra görüyorsunuz, 
ki fUrada bir yığın kiraz çekirdeği du
ruyor: Bunlar verdiğimiz kurbanın 
midesinden çıkarıldı. Suya tok karnı
na girllmez, bu bir; insaniar, kirazı 
çekirdeklerile birlikte yemezler, bu 
iki! Bütün bu suçlar birleşince, facia 
ortaya çıktı. 
~rçl ceza, çok acı, pek keskin gel

di. Fakat tabiat, şuursuzdur; hoca gi· 
bi değll, canavar gibi cezalandırır.,, 

Çocuklar başlarını eğmişler \'e ar
kadaşlannı mezarına götürmüşler. 
Cenaze alayında simsiyah urbalı \'e 
sap~rr benizli bir adam da yürüyor
mu~. Her işi bittikten sonra, o siyah 
urbalt Ye sapsarı adam, müdürün \'C 

~ocuk kalabalrğımn önUnde şapkasını 
~ık:ırmış \'e: 

- Bu !etin ha,·ada şu küçük, sizi 
yordu. işlediği suç ve ,·erdiği zahmet 
için kendisi af dileyt'miyecek bir hal· 
dedil'. Bu 'azif e) i onun yerine ben 
yapryorum; bağışlarınız! demiş ve ağ
lamış. Bu adam, ölen ~·avrunun baba
sı imiş. 

••Löhon., hikayeyi anlattıktan sonra, 
rnkanın bir de Fransada geçmişini 

düşünüyor. GazeteJcrin koparacağı 
yaygarayı hesaplıyor, pariamentodaki 
akislerini göz önüne getiriyor ve niha
yet: 

- Yeni kıyametler kopacak \'C belki 
de Maarif nazırına yapılan hücumlar 
yüzünden kabine düşecekti. lşte bu
nun için biz de '•Selef Guvernöman., 
olmaz. diyor. "Andre Moruva,. nın son 
yazısı, bana bu eski hükmü hatırlattı. 
Fransız kafasile, Fransız bakımından 
"Tahttan feragat,. i tahJile ~alışmak 

yukarda da söylediğim gibi boş bir 
emektir. 

Francala fiyatı .20 
para arttı 

Belediye nark komisyonu dün top. 
lanmış, birinci ve ikinci nevi ekmek 
fiyatlarını ipka etmi~. francala fiy~. 
tını yirmi para. artırmıştır. 

Yarın sabahtan itibaren francala 
15,5 kuruşa satılacaktır. 

ğünii, keza Aksartıyda :Muratpaşada B •• •• 1 oturan Nazm'y.? kocası Firuz tarafın- UtUO Vİ ayet okulları teftiş edi!ecek 
dan başından y:ıral:ındığını iddia et. 
miıılerdir. KUltUr Bakan.lığı genel ispekterle-ı paya gönderilece!t talebenin imtiha.n-

rl yakında bütün vilayetlerin okul tef lan şubatın 15 şinde Üniversitede ya,. 
!ddin üzerine her iki mütecaviz ya

ti~lerile meşgul olmak üzere gez.iye çr. p:l:ıc:ıktır . 
kalanarak haklarında araştırmaya baş kacaklardır. Bu teftişlerde ayni za. Un·ver& tede sumslre tatili 
lanmıstır. . 

manda oranın orta. okul ihtiyacını da. üniversite sü.mcstre tatili önüm\iz.. 
KUMAR OYNALARKEN - Y~ hl 

dikule lmrahorda Aleksanm kahvesir.. tesbit edece erdir. deki cumartesi günü ba.;ılıya.caktır. Ta-
Alınan neticelere göre bu yıl türlü til şubatın beşine kadar sürecektir. 

de sabıkalılardan Pepe Cemalle Todc. d "d 58 rt k ı ı 
ri adında. iki kişi kağıtla kumar oy. vilayetler e yenı en ° ao u açı - Edebiyat fakUlt (' sinin ~avı 

ması lüzum görülmektedir. Ü . 't . -..1 b' t f kUlteıı' narken yakalanmışlardır. nıversı enın t..'UC ıya a 
AYAÖI KAYDI_ Asmalımesçitte Hukuk fakültesini n talebelerile coğrafya \'e tarih enstitU-

oturan 50 yaşlarında Amaliya adında Avrupa imtihanı sü talebeleri yakında Parkotelde bir 
bir kadın Tarlaba.~mdan geçerken a- Hukuk fakültesi tarafından Avru.· çay ziyafeti vereceklerdir. 
~~ka~ışwba.şm~n~reayar~-~-------------~---------------

lanmıştır. Yaralı hastahaneye kaldırıı. Hakime hakaret Dokuzuncu iş1etme 
mıBtır. 

Yemı, mUsabakasında 
kazanan numaralar 

Yedinci tasarnıf ve yerlimalı haf. 
tası münasebetile tertip edilmiş olan 
hediyeli yemiş yeme müsabakasında 

kaza.nan numaraların listesi Kurum 
başkanlığındaki koridora asılmıştır. 
Yarışa iştirak edenler bu listede isim
leri olduğu takdirde bugünden itibaren 
ellerindeki numaralı kuponla ve bir 
hafta zarfında Dördüncü vakıfhan Ü· 

çüncü katta Ulusal Ekonomi ve Art. 
tırma kurumu İstanbul şubesi b~kan. 
lığına öğleden evvel müracaatla bedi· 

4 aq yırmi gün hapse 
mahkum otdu 

Bir ınüddet evvel İstanbul asliye i
kinci cezada, hırsızlık maddesinden 14 
ay hapse ma.bkllın edilen ~n, bu 
karardan dola.yı ha.kimlere karşı sö
vüp saymıştı. Bwmn üzerine do zabıt 
tutulmuş. aleyhir.de hakimlere haka
ret dava..-;ı açılmıştı. 

Bu dava, İstanbul asliye dördüncü 
ceza.da. görülmüş, dün Mişonun 4 ay, 
20 gün hapsine karar verilmiştir. 

yelcrini alacaklardır. Bu müddet 7.ar. F d k 
fında almamış olanlar hediyelerini J{u. ı n 1 1 kanalizas

bitti ruma hediye etmis sayılacaklardır. 

Yalan beyanname 
dolduranlar 

Bazı mahalle mümessillerinin hak:. 
kate uymıyan beyanname doldurduk. 
ları görülmü.,tür. 

Belediye reisliği tarafından şubcle· 
re düdn bir yayım gönderilmiş, beyan
namelerin sıkı bir surette gözden gc. 
çirilmesi bildirilmiııtir. 

Hakikate uymıyan beyanname dol· 
duran mümessiller cezalandırılacaktır. 

Cepteki 300 Lira 1 
Tanıştığı Recep isimli birinin cc. 

binden 300 lirasını ~ırdığı iddia olu. 
nan Nazire, adli~eye verilmiş, hakkır..

1 da yapıl:ı.n tahkıkat neticesinde, tev
kif edilmiştir. 

yonu 
Kanalizasyon inşaatı sona ermiş; 

dere içindeki çukurlar kapanmıştır. ü
zerine yeni bir yol yapılmaktadır. 

Tophane ve Cihangir analağımları 
da yakında bitecektir. Fındıklıda yeni 
istinat duvarları yapılmıştır. Bu su
retle Fındıklı sellerden kurtulmuş ola
caktır. 

Kasım;ıa.şa mecrası bir yandnn tr. 
mizlenmekte, bir yandan da üzeri be

ton olarak örtülmektedir. 

200 mitqon po1 tak al 
Yunanistanm Orta ve Şimali Av

rupaya 7 milyon adet portakal ihracı 
için müsaade verilmiştir. Mevsim ba· 
şından şimdiye kadar Yunanistanda:ı 
200 milyon adet portakal ihraç cd11. 
migtir. 

tar:fes1 
değ.şlirilmiyor 
Avrupa. hattı dokuzuncu işletme taı

rifesinde dcğiEiklikler yapılacağı ya. 
zılmıştı. Yaptığımız tahkikata göre 
ııimdilik yeni bil· tarife hazırıaıı11a1E111 

mevzuubahis değildir. Yeni tarifeye 
lilzum görülürse bu ancak hazirandan 
sonrası için tatbik edileceğinden §im· 
dilik yeni tarife hazırlıklan yapılma
maktadır. 

Devlet demiryollan tarife müdürü 
Nalti dün sabah ~rimizden Edirneye 
hnrcl>ct etmiştir. 

Belediye resimlerini 
vermiye.nler 

Belediye reisliği taraf mdan dün tah 
sil ştıbclcrine yeni bir emir gönderil
miştir. 

Bunda, belediye vergi ve resimleri,. 
ni münıru zama..,a uğratanların ma.aC'• 
larmd:ı.n k:ıtiyat yapılmak suretile cc
zaland:nlacağı bildirilmiştir. 

Ayni SU4itan gene cezai 
Evvelce, rakı diye su satmaktan 

suçlu Hüseyin isimli birinin, m~hut 
suçlar kanununa göre, İstanbul asliye 
dördüncü ceza hakyerinde bir ay ba.p. 
se mahkum edilerek tevkif olunduğu
nu, müddetini bitirerek serbest bıra
kıldıktan sonra da, tekrar ayni suçu ~ 
lemckten yakalandığını ve ayni hak
yerine verildiğini yaz;ını~ık . 

llALKI" DILEICl.ERt 

Duruşma, ara.stırmanın tamamlan
ması için kalmıştı. Dün, duruşma ne
ticelenmiştir. Hüı:eyinin, Beyoğlu Ba
lıkpazarmda Marko Vangele şi~ için· 
de rakı diye su sattığı sabit görUlmU,, 
25 gün hapsi ve 13 küsur lira para 
cezası ödemesi kararlaştırılmıştır. 

üzUm istlhsall Bulgarfs• 
tanda artıyor 

Radyoda Türkçe sözlü tangolar neye çalınmıyor? 
Kadıköyünde öğretmen M. Kemal Özgür adında bir 

okuyucumuz yazıyor: 
"- lstanbul radyosu 1ı.eı· giüı ö(jlc neşriyatı yapmak· 

la yeni bir enerji gösterdi. Mükemmel. Bunu içimizde 
tu1;([ir etmiyccek 1>imse yol•. l'alnız bu öğle 11.cşriyatında 
radyoda bir nok.9anl1k var. Programa diklmt edecek olıtr. 
sak 1!~0 dan 1!,50 ye kad.Gr Türk m'ILS'lki 'l:C halk parra· 
l.arı çalınıyor. lf,50 den de 13 e kadar haoodi.s veriliyor/ 
bundan 3'0nra da bir alafranga mii:;ik ı~ıı ba.Jl1yor. 

Fakat ~lınan pUiklar ne1crdir1. işte asıl miihim ta. 
rafı burası ... Btt plt1klara bakı-laoak ol-ursa hep eski plô.h· 
stokundan rr7ı:ıan parç.alar, bir taraf eski ~r1cılar ve ayni 
romanda hepsi de yabancı di~ si>y'lcncn P'!rçalard1r. 

Halbuki son bir'Tcaç yıl içinde türkçe bestelenmiş ve 
ıılaka alınmış ne kadar çok tango oo fokstrotumuz oor .. 

Radyo idaresi bu durumu göz önüne alarak öğ'le ne§. 
riyatı yaparken bu pW.kları da tcdaril; edip dinlcyicilcri
»c dinletse herhalde yerinde ııe hayırlı bir iş yapmı§ 

olur. ÇünTı."'Ü bugün Türk halkım>ı Garp tangol.amulan 
<laha ziyade yerU tangolara mey-t,J<J.l olduifu d§ikdrdır. 
Nitekim ntü:;ik yerleri.ne gidUdiği taT.."dircle halkın bu par 
~alardt.ın çok h-O~landığı görülmilftür. Daha sonra son se. 
nc?crde yaptlm1ş olan veni bestelcrimfa hiç de ihmal edi
lcmiyccek kadar güzeldirler .. Bunlar durı<rken mütcma. 
diyen Aurupa plaklarının çalınmasından ben bir :ıeY an. 
Uıyamıyonı.m.,1 

Son seneler zarfında Bulgnristanm 
üzüm istihsali mühim miktarda art
mıştır. Şarap istihsali memleket ihti
yacından fazla olC.uğu halde büyük blr 
kısım üzüm sarf edilmemekte ve ziyan 
olmaktadır. Bu vaziyetin önüne geç
mek ilzcre zirai muhitlerde üzüm mar 
mcladı yapmak için tecrübede bulun
mlL'} ve bu hususta müsbet netice elde 
edilmi3tir. Son zamanlarda 10.000 ki
lo marmelad alınmakta ve bu marme. 
Uidın lezzeti iyi ve ticarete elvcri§)i 
olacağı tahmin edilmektedir. Bu sene 
ilk d~a olarak Bulgaristandan UzUm 
marmeladı ihraç edilmi.' ve yabancı 

ülkelerde rağbet görmU~Ur. Maliyet 
fiyatı ise 1 kilo 30 Ievadır, 



KISA HABERLER 

Spor Kurumu Dağcılık Federasyonu ge 
nel sekreteri Bursıının dağcılık l§lerini yerin 
d totklk clmek için federasyonca Bursayıı. 

gondcrllmlştır. 

• AUnıı.da bu aym 22 sinden §Ubatm 12 
ıruıe kadar devam etmek Uzere bir "Türk 
güzel san'atlar ve ne,şrlyıı.t sergisi" açılacak 
tır. 

Serginin terUp ve idare l§krlle tstanbul 
meb'usu Saltın Clmcoz meş&"Ul olacaktır. 

• üniversite rektörU Cemil Bllsel her sene 
verdiği çaylardan birini <ıntimUzdekl batta 
içinde verecekUr. Bu çaylar 18 ikinci kı1nun 
çarşamba gUnU saat 17 de Trp fakUltcsil son 
sınıfına 14 pcrş,,mbe gUnU Hukuk ve Edebı 
yat fakUltcs1 son smrl talebelerine, Hi cuma 
gUnU, Fen !nkUltesl talebelerine, 16 günU 
de bUtUn Üniversitede geçen sene en iyi de 
recede terfi eden talebeye verecektir. 

• BUyUkdcrede Saman sokakta evvelki r 
ce bir yangın olmuş ve iki ev yanmıştır. 

• Akay ve Şirketi Hayriye vapurlarmda 
Sicaklık fazla olduğundan derecesinin indiril 
mesln:ı lUzum görUlmU,şWr. 

• vnrı.yetlcrde bulunan icra muhasebeleri 
nin lftğvmdan şlmdl'ik vıizgeçllmlştlr. 

• Umumf Harpte Tilrk donanmasının \·azi 
yeti hakkında Yavuzun Alman teısız zabiti 
tarnfından almanca yazılan eser Şamda ıı.rap 
çaya tercUme edilmiştir. 

• Erzincanlılar cemiyeti yarm Halkevinde 
senclilc kongrelerini yap:ıcıı.klıı.rdır. 

.......... ·-·····-··············-·······-····· . . 
~ •arasız muayene kuponui 
: Hususi doktorumuz Pazartesi : 
~ .. 'ln eri saat on beş buçuktan ylrmlyei 
: adar gazetemiz ld:ırchanesinde eu: 
~mıı.rtesl gUnJcrl de saat 14 ten 19 al 
:ıtadar Ltılcll Tayyare apartrmanları: 
:ikinci dıı.ire Uç numaradıı. dıı.lma oku: . . 
:yucu1nrıl".'ızı y dJ kupon muknbiliı'ld : . . 
Sknbul eder. : .........•..............•.........•............... 

Hemen Lad) 'nin e,·ine koştu 
adamın kim olduğunu sordu. 
-.öyledı: 

- Bizim ailenin hususi kfttilıidir: 

'e kocam ona kendisine ait bütün 
lerin idare:,;ini devrPtmiştir. 

Yani, kanunen bile. :Alfierinin hu~ 
adamla diiello etmesi tazım geliyordu. 
O gece Alfieri sevgilisinden hir daha 
görü:;;memek üzere ayrıldı. 

Ertesi sabah erlienden iki "Rakip,. 
tayin edilen ~ıyırda hulu.,tular. Siliıh 
olarak meç intihap olunmu~tu. Alfie. 
ri meç lmllanmasını hiç bilmezdi. Fa
kat .. 

... Bu düelJodan kencli~i hir ~ey ol
madan kurtuldu, öteki yaralandı ve 
o mağlup sayıldı. 

O akşam Alficri Londradan ayrılr. 
yordu. Fakat. sonra öğrendi ki düello 
ettiği adanı meçte . on derece mahir
miş ve ister~e onu ilk darbede öJdiirc-
1.ıilirmiş. 

Şair, kendisine" verilen bir vazifeyi 
yaparken onn da hayatını bağıslayan 
ve bu uğurda kendi hayatını tehlikeye 
koyan o adamı hiç unutmadı.. 

Bir tayin 
Avrupa hattı dokuzuncu işletme da

ire müdürlliğüne Hayri Tunçtan tayin 
edilmiş, yeni vazifesine başlamıştır. 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilan ları 

~ 

{ardeş gibi 
lngiltcrede bir kadın evinde besle

diği geyik'e her akşam kendi yemek 
masasında yemek vermektedir. Kar
deş gibf ya.,'}ıyorlar. 

Günlük 

R nyol 
- lirogr mı - f 

ör.LE llil·:~;:tYA Tl: 
Snat 12,30 Pltı.kla Ulrk musikisi. 12,50 ha 

vndls. 13,05 PlAkla hafiif mUzik. 13,25 - 14 
muhtelif plli.k neşriyatı. 

Al\ŞA:\I NEŞRİYATI: 
Snat 11\,30 Plfı.kla dans musiki. 19,30 kon 

ferans. Doktor Fahrcttin Kerim tarafından. 
20,00 Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından 
TUrk musikisi ve hıı.lk şa.rkılan 20,30 Cemal 
KAmil ve arkadaşlan tarafından Türk mu 
slklsl ve halk şarkıları. 21,00 Saat ayarı ve 
Şehir tiyatrosu operet kısmı tarafından bir 
temsil. 22,00 Ajana ve borsa haberleri ve er 
tesi günUn progrıı.mı. 22,30 Plakla sololar. 
23,00 Son. 
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kuruş 50 santimden 26812,5 lira bi· •Liret 

çilmiştir. ihalesi 14--1-937 Per •Belçika F'ı 
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•Mark !8 
• zıou ~!-

• Pengo .ı . -
•Drahmi 

şembe günü saat 15 de Çanakkalede • tsvıçrc Fı 
~ı. -

ılı -

• Ley 14 
•Dinar fı2 

Müstahkem Mevki Satınalma Ko . • Leva 

misyonunda yapılacaktır. İsteklileı • Florin 
•Kron Çek. 

tb-

ti?,- · 
Yen 

•Kron lsveç 2 -
• Altın 60- ll)f -
•Banknot '4b ihaleden bir saat evvel teminat akçe· 1 Pezeta 

leri olan 2109 lirayı ve ihale kanu· ---------------
nunun 2, 3 üncü madde' rindeki ve· 1 

saik ile bir saat evvel komisyona mü 
racaat etmeleri. (550) (3825) 1 

• 
Pazarlıkla 8000 kilo sabun satın 

alınacaktır. Eksiltmesi 18-İkincika-I 
nun-937 Pazartesi günü saat 16 
dıdır. nk pey parası 240 liradır. Bir 
kilosunun muhammen fiatı 40 ku -

ruştur. Şartname ve evsafını görmek 
İsteyenler her gün Komisyona gele .1 
bilirler. Eksiltmeye girecekler ilk pey 
parasına ait makbuzla belli gün ve 

saatten evvel Çor!u satmalma Ko -
misyonunda bulunmaları. 
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Açık eksili:me He Uzunköwüde 
bina inşa edi!eccktir. El:silbnesi 

25-1-937 Pazartesi günü saat 14 
dedir. ilk pey parası 219 liradır. Ke
şif bedeli 2918 lira 38 kuruştur. 
Şartname ve evsaf ım gönnek iste -
yenler her gün Çorluda Kor Satın -1 

alma Komisyonuna gelebilirler. Elr =ı======i====r===~ 
SALI Çar!fıımha 

.siltmeye girecekler ilk pey parasma ak V"' m ı 1 rr K:i. ! 9. II Ka. 

ait makbuzla belli gün ve saatten ev- Şevval 28 Şevval 
ve) Çorluda Kor sntınalma Komisyo
nunda bulunmaları. ( 567) ( 169) 

Haclımköy Levazım ambarında 
mevcut 1350 cif t köhne kundura 1 
26-1-937 uİı günü saat 14 de is-1 
tekliler arasmda arttrrmaya konula · 

·uo loğ\•.ş• 

.:; Un tıa tış:ı 

~abat> namaz 
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lkln.11 oaınu 
~l<şam nanıuz. 
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rak satılacaktır. lste'dilerin ill< tcmi-ı --=ın--=c::ıııt:1D .. r.-lHı:a:.S-A_N_S_Al-_il..__..,.... . 
natı olan 8 liranın İstanbul Ko:nu - ~ınt~3l 
lanlığı muhasebeciliği veznesine tes· G O N O K O K A Ş 1 c 1 
lim ettilderine dair olan sandık mak- Bclsof;'Uklt.ğu ve ihtilatlarına karşı 

pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo-
buzl:ınnı ve muayyen günde üs- ıu Sultan }trıhmut türbesi. No. 113. 

ıah <em .1ev!(i Sa' rna•nıa K')rn·syo - imm:iii••••lıillM••••••• 
yon una müracaatlan. ( 5G8) ( 1 70 ). } 

İPOTEK i.ş i 
Başka işten mevkuf icra ~atibi Kadr 

hakkında, bu işten dolayı da 
tevkif müzekkeresi kesildi 

Geçende meydana çıkan ipotek sah
tekarlığı tnhkikatı, ikinci istintak da
iresine intikal etmişti. Müstantik ma
hir, evvelce Sultanahmet birinci sulh 
ceza bakimi Reşit ta.rafından tevkif 
edilen muameleci Ropenle Karlo hak
kındaki te\'kif müzekkerelerini yenilE'
mişti. 

Bir miiddet evvel, İstanbul ağırce--

za hakycrinde icradaki sa.htekarl 
meselesinden ceza yiyenlerden sabt 
icra katibi Kadrinin, yeni meydana ç 
kan meselede de ilişiği görülmüş, hak 
kında takibata girişilmişti. Müstanti 
Mahir, dün Kadriyi sorguya çeıuni~ 
tir. Öteki meseleden mevkuf bul 
Kadri hakkında, bu meseleden dola) 
da tevkif müzekkeresi kesilmiştir. 

e 
Ders!er e dünden itibaren baş a dı 

itfaiı1enin bütün guruv amir ve efrat/arı 
me. tepten şeJıudtl11ame alucaktar 

Dii.>ı derslere ba.'}lıyan kahra?na>ı itfa·yccilerimiz bir yangın csn..'ls•ndLJ 

Yeni tesh• edilen itfaiye mektebi 
dün sabah açılmış, derslere başlnnmış 
tır. Mektep, itfaiye müdürlüğünün ya
nında yapılan yeni binadadır. Şimd'!ik 

iki smıf vardır. Gurup amirleri, kü
çük 7.abitler bir sınıfta, itfaiye cf rı:ıdı 
diğer bir sınıfta okumaktadır. Her iki 
sınıfın mevcudu 2D kişirlir . 

Dün kimya, itfaiye talimatnamesi, 
tnhrip ve in~aat Gersleri okutulmuştur. 

Bugiln de 7.ch:rligazlar. makine, elek
trik dersleri gösterilecektir. 

Dersler her gün saat dokuzda ba.r;
la.yıp üç buçukta nihayet bulacaktır. 

İtfaiyenin bütün gurup fımir ve ef. 
radı sıra ile bu mektepten şahadet- 1 
name alacaklardır. , 

fST AJ\'BUI BELEDfYF.Sl 

Ş e h i r 1 1 o a t .,. o ç ıı 

TEPEBAŞI 

Dram :Kısmı 

Su akşam saat 
20.30 da 
SÜRTÜK 

Son haftası 

1111111111111111
1
1 
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f cnebi muhabir' er 
AnkaralJa davet e.d idi 

Ba~ın hirH'ri ı>rojcsi etrafında Agli· 
r\i<;mek tc.-.kil:ıttan. kolavlıklarmC:aıtı 

klUplerind;n istifade ede
0

ceklcri birlİ' 
ğin .statliko"u hakkında miitalealarııt1 

lıilc.lirmck iizere, Jstanbulda buhmnıt 
• ·· ·ı1cri yabancı gazt•tc Ye ajans mumes.,ı 

l\lıttbuat umum müdürlüğii tarnfııt' 

dan ı\n!rnraya daYet edilmiştir . 
Dün al\Ş.'lm Ankara~a hare~~t e:ıeıt 

ec·nebi gaıetl'ciler Anl;arndn bulunıı· 

caldan. hir iki g f n·len istifadt• cciere1' 
<:chri geıt•cckler. k<'ndilcrine 1\latbıı:ıt 
umnm miidrrlüftii ve A~ J,arn ı•azetrd· 
leri tarafından 7İ) nfd 'cr \'eı i!t'~cJ,til'· 

n11 akşı.nı saat zı 
Zozo Dalmı.s'm 

işt;rrı '"lc 

ENAYiLER 

• penle 1 tab!c 
Yarın ı=:.ıray s·~ 

masmda EF~KI 

llAMA,l! ESffl TAS 

Rt:::ıba nasi~ ati 

• 

- Gdıu .ı ,, ıi? Tıı·ııakl.aı·.,ı: ye.ıu;l;le <4CıJu.11ı. ~ıôCıı scıı .w b ı !J 11 b' 
hale gelirsin i.Jtc! ... 
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~arkasından, seslerin çeşidi duyul- kucakladı. 
Çı. • 8omôort gibisi, kavala andıranı, Ne_ ~~ıkı aanlıı; _JAPfAP yanaldan-
·~Y• benziyeni. Bir horultudur nı ne opuf .. Bu raddesıne hacılaşmak da 

lı"'1or· _,.. 1 K j_ ha . -'-'J .. ıı--._-·~ ~ort beş ağrz, türlü türlü ma- derııemez. lrK yıl ıretı ÇeKı en, goz -

-·~ horluyor. lerde lÜten ve o gün kavuıulan bir irim-' 
'.ı\hd"~ahman, t~pkı b<lmbort sesine seye ~c.'\k. bu kadan y~pılır. _ 
ta Yen; horultunun sahibini derhal Korc!el<ı hokkabazlrgı, maskaralıgı 
...:ı.~'"· arakiyeli başlı, abalı sırtlı, gönneyin. Sarılıp sarıhp ne ellere, etek-
~ dergar zalciri... Jere vanş; ne kambur kambur olup yer-

dı. S.ı~ etra."a göz ge:zr.:l:rmege başla - Jere ka~~nış: . • . . • 
eOa nun debdobesine, tantanasına Velınımet neclı necıbı, vezır alı • "dd: doğrusu. Ziynet. saltanat son şan mahdumu necabet mevsumu, elve • 

P rir, kafi; merhamet et. Abdi ahkannı, 
lı ~~elcrde bü.1.me büzme, hamay- bendeni, azat kabul etmez köleni, deı-
İıtorı Ylı, saraykfu-i, en ağrr cinsten yayı sürur ve tadnnanide garkedecek • 
çeJcı:· ~renginde, nakışları ve ci- sin; minnetdariden helak eyliyeceıksin •• 
liil ıa:vet clilrüba, en pahalı maldan Bu e!tafı binihayelere, iltifatı bigayele -
ku~eler .•• B..ınlann dışında, Halep re hakkile mukabeleye muvaffak olamı

.trı.c1an, yol yol hane!eri allı sarılı, yorum. Vüs'ü iktidam namüsait .. 
~e -.., O""anili komiılerin altı yine al Ve birden, sesini yükseltti: 
~ Pelütden ka~r kabner volan - - Heyhat, ne mütahede ediyorum?-
? leı; Yerlere kadar perdeler.. Simayı tabınakinde bir sargı mı var, 

dıı._,~ SO, 60 mumluk bir avize. Jki yoksa meserret ve saadetimden müte • 
'"". karıı lcar§ıya, altın yaldızlı, vellit heyecan dolaytaile gözlerim mi iyi 
ll tatlı iki konsol ve üstlerinde, seçmiyor? 

.., bQ Yaldızlı, ta tavana kadar ay • Vezir zade, ağzını açıp çıkarttığı di-
. l(o..solun bir~run üstünde ve or- tin yerindeki kanlı pamuğu ıö.terdi: 
6~· •. ttitek, tabanca, kılıç gibi si • - Oç köklü, koskocaman bir azıy • 
~eri ile bezcnmiı, cam mah - dı!.. .:"de. 'bronz bir saat. Saatin sağın· - Vah vah vah, geçmİJ olsun.. De-

~ 11"da. en battal boyda, iki gü • mek namizaçlığınız, denc:lanı &lilerinde • 
llılnclıın ve cicili bicili tefarik, is • ki evcaıdan mütevellitti. Kerpeten mer
~· teklinde ıedef tabaklar; kundu- heıminin talasile def' ve rel' oldu ya.-

• lllde cıearalrklar; salyangoz res- Oh, yarabbi tükÜ1', lelıülhamcl velmin • 
~ k.britıilder .. ne ... Şimdi münterihülfuad oldum. Haza 
~ konsolun üstünde ve orta<!~ mİn fadtı Rabbi! 

Saluunya mamulib, (Beni so· Ekmel Bey. pencere önündeki bü • 
'tıt,. YÜ2: altmı al) diyen, arJın bo • yük kanapelerin birine oturdu. Eli ~ 
~ h~ vazo. içinde, sahiciden fark • duJTahmanın elinde. Onu da yanma, di
~-~ çiçekler, yapraklar ... Vazo • zinin dibine çekti .•• 

.._ -.111ıda solunda, yine en battal Yine nefes neleae. Yanındaki, yine 
~ '-icat karşıkilerden batka biçim- göğüs lcavuttunnut. kamburunu çıkar • 

· • ~I şamdan. Keza, cicili bi - DUf; ~ kenanna iliıik-- Biraz 
~ hoıbett• sonra, münuip bir girizgih 

• "'- Ortasma, yine IOllWnllki tat· tuttunp mertnntt Taha Paıanm keri • 
\i 'lto.;.ı~nn stilinde ve onlar gi- mesi ve lmadeddin Papmn küçük geli
"'-ı ... t >'ılldızlı. beyaz biı- masa kon - ni Seu Hannnrn bahsini açacak •. 
ı., Gç a.t....~ perdelerin lnımatile kap- Bitişik odadan yine horultular ayuka 
~---~ lceı,q. kanape; aralarında kol- çıkıyordu. Abdülvehhap Paşa zade, yüz 
' .:._,~yalar. K.anapelerin önle - bunışturarak o kapalı kapıyı iıaret etti; 
~li İJ>elc Kayseri seccade!eri pı • yavat sesle dedi ki: 
.\.!>cf .,_ltyor. - içerisi dolmuta bir adMn. Bildiğin 

Or, "-h11""~~rnan yok sakalını sıvazla • soğuk heriflerin alayı zıbıınnadalar. 
1-. bletlı Ahdülvehhap Paşa1•a ka- Şimdi kalkıp batımıza elcıiyecekler; ra-

' lf•l)ardu: hat rahat konuıamıyacağız! 
•ı ~' .hortJayası, mezannıda ayakta Birden ayağa k3lk r: 

P ertf, anuna da çalıp çırpıp, am- - En iyisi, biz yukarı çıkalan!. 
..._i"rt """ tutınu, ha!.. Konak değil, (Gürültü etmeden sıvıııverelim) der 

'1, '-rayı?.. gibi )'"Üz göz oynatıyordu. ikisi de, a-
~e ~ Dtıraun ağa yine göründü. E- yalc:Iannın ucuna basarak aofaya çıktı -

ı, ~ RÜl'l\Üs te"si; teps.it'e gümü, , lar. Ekmel Bey, kapı önünde bekliyen 
b. ~~~li bir kahve fincanı ile elmall Dursun ağaya, yine yavaş sesle: 
~·a su; töbe elinde, Rejinin - içerideki herifler kalkıp beni IO • 

le 11\alı, (Ekııtn ekstra) nevi • rarlarsa daha uyanmadı, c!e; Ulama d:ı 
· "lıiıu Ç~rrefe satılan ıigara pa- öyle söyle. Biz benim odama gidiyoruz, 
lea., orada görü~eğiz ! dedi. 
\al,. ' kapıya yclcın, en mütevazı ye- Harem bölüğüne açılan mabeyin ka-

'"nd•I - .. · ı· · · A s dan ..:-..ı· H-t'ft·- eJ d di: "Yanın ustune ı ı'ınıftı. • pı ın guuı. ıuı ..,.., vur u: 
- Destur, kimse olmasın!.. 

-..... ~';'-n beyim, burada mı otura • Merdiveni çıktılar. Koridonı geçti • 
'at '·· Pdahcup ediyorsunuz; )ut • ler. Küçerek bir yatak odasına girdi • 

bıt hlcarı buyurun. Beyfendimiz lcr. · 
~ Riicenir! •• diyordu. 

b h ~a.napelerden birinin önüne 
~il' Çektı; üstüne tepsiyi koydu. 
~h •ç •çı!rncmıı paketi de açıp si -

....... '11.~ı.ttı. Kibriti çaktı. 
~ Q~·. • 

t~ IS~raJ:at buyurun. b-t-vf endi-
titiflc ~ edecclcler!.. d~i. 
il~~ odada horultular devamda. 

•. d~b ~ka gcçmiıt:i. Vezir zade 
fllııi ~ tlttı. Salona ne şekilde gi -

sıa;:;=o· . d • . 
• -· l!!>ın en rnuztanptı ya, 

fllbncf.,.n dol - '- •• " L! ~ :: ayar"" yuzune uır 
~ tolc ~glarnı,. ölüd., beniz va1", 
ti~ ~· Cözıer; zaten kuyuda; göz 
,ı\~ icat daha moranruı. 
• lllda ş k 
l '-'bıt-i anı ubrusımdan, bal 
te ~· ve hırka; ii$tün:Je çh·idi 
~ ~ k'lplanınuş, en giranpa -
' haatriQ laınur kiirk· avr.k''lrrnd:t 

lf-u h lerlikJer ... 

~n ~er. Adım atışı bile 
~i ~!ıkler ribi tin tin. B~

itı aoı-.h Yuruyor •. AP.-n ern' k: so-
S.ı l'8 Ye..: .. ~d k.... ~'."' °'ilci, j e .. 

k.._ırtti. ca.; ~er: gi'rnce canlandı, şc -

' eliı.i 1 hvuıturup büklüm bük • 
Yerlere değdirerek kandilli 

KÖ1" Abdurrahman, Abdülvehhap Pa. 
şarun konağından zıplaya zıplaya çık -
mııb. Çal.nadan oynama itte böylesine 
derler. Se\incinden kabına sığmıyordu. 
Gözleri faltaşı gibi açılmıttı. ümitleri 
bota çıkmamıı..:ı. ilk vurgunu vunnuş -
tu. 

K~nde üç adet beşlik banknot 
Boru değil, 15 adet lirayı Osınani. On 
beşi yüz aekiu zarbet, 1620 kun.ıt-

Yalnrz bu kadarcıkla da ağztna bal 
ç.a.lı:nrnamıı. Bu baılangıç; gerisi gele • 
cek. Cidiıata bakılırsa oluk gibi akaca
ğa benziyor. 

Vezir zade bu on beş lirayı, aanki on 
beş kurutınut gibi, utanarak, sılalarak, 
kızarıp bozararak avuca ırkıtt muı, 

- Rica ederim affet, kusuruma ~k· 
ma Abdurrahman Efendic'ğim, bu, bu -
gün yannldl harclığın olsun. öbürgün 
yine takdim ederim? demiıti. 

Kör, delikanlıya önceden tasarladı • 
ğı. Ed:ıya da söylediği ağızlan kullan • 
mışb. Taha Paşanın kızı ve lmaded~in 
Paşanın l<iieiik f"e!ini Seza Hannn di • 
yerek bir ıiritmiı, pir girifmİtti . . 

(A,.1caat Var) 

1 - KURUN 12 il. KANUN 1937 ~ 

1936 da 
ENÇOK PARA 
KAZ~NANLAR 
Yirmi üç gazete sahibi 

o an Hearst'ıe meşhur 
sinema yı dızı Mae Vest 
listenin başında geliyor 

Neı·yor/.:tan bildi
dfriliyor: 

Geçen gün halk 
gazeteleri kapış edi
yordu. O gün gaze
telerde fumh ur rei
si Huz,·eltin nutku 
,·ardı . Fakat halk 
gazeteleri bu nutku 
okumak i~in mi alı
yordu? 

O günkü Ne\'york 

lll'arst'le M.ay Vesften sonra gl'

lcn lcr sırasile şunlardır: 
Çelik kralı Guttzeit senelik kazancı 

· •kiz yüz hin liradan fazladır. 
Meşhur ·•General Motors., isminde

ki otomobil fabrikalarının dirckförü: 
Slo:ın tam sekiz yüz hin lira. (Bu 
fabrikalar bugün tamamen grcY ha· 
lincle bulunuyor.) 

Bu iki sanayi adamından sonra ~·i

ne karşımıza bir yıldız çıkı~or: ::\?nr
lenc Dietrich ! 

r 

gazetelerine hakar-1------~ 
8:1.k .. b~nun bir başka sebebi olduğunu/ 
goruruz: 

O gün, 1936 senesi içinde en çok pa
ra kazananların listE'si ne rolunuyor. 

Bu büyük sin~ma artisti 9:16 sene
sinde sekiz yüz bin liraClan biraz a~
ğı para ka1..anmıştır. 

do. Herkes: 
"Acaba en çok para kazanan kim?,. 

Artistten sonra ondan yüz hin lira 
para ile bir film ~irketinin direktörü 
geliyor. 

Listeye dahil olan diğer birçok pa111. 
kazanma şampiyonları arasında );ne 
bir iki iş adamından sonra, artistler
den Gary Cooper, iki mt'şhur komik 
l.aurel ile Hardy geliyor .. 

~yemerakE'diyordu.MalQmya,Am~ --------~~------------------~~~~ 
rika "En büyük,., '•En çok,,, ••En gü- f Ş0ret1 er: 
zel" merakhsı<lırlar . ., ,_.., .......__, 

Fakat, geçen sene en çok para ka- E k 1 s 11 A 1. 
:.;:::.::;':~~~ü:aı~i: ~\;.:.~: k~~ s 'e il il 111. 
unvan, on sene için iki kişiye birden 
verilecekti. Çünkü onların ikisi de bu 
mü.ımbakada hemen hemen aynı de. 
receyi ka1.anmışlardır. Ve yine garip 
bir tesadüf eseri olarak, bu rekoru 
aralarında paylaşanların biri erkek, 
biri de kadındı. 

isimleri en çok kuananlar listesi
nin başında gelenlerden biri meşhur 

Amerikalı gazeteci Hearsttır. Diğeri 

de belki ondan daha meşhur sinema 
yıldızı olan Mae Vest., 
Kazandıkları paralar arasında pek 

az bir fark olduğunu söylemiştik. Bu 
fark belki aslında çok büyüktür. 

Gazete sahibinin kazandığı para si
nema yıldızının kazandığı paradan 
40,000 dolar (yani 80,000 lira kadar) 
fazladır. 1''akat, birincisinin kazandığı 
bir milyon lira ile, ikincisinin kazan
dığı 960,000 lira karşısında bu fark 
hakikaten pek küçük kalıyor. 

!='ampiyonlar kimlerdir? 
•936 senesinde bir milyon lira kaza

nan Hearst Amerikada 2:l gazete sa
hibidir. Fakat, kazandığı bu para ga
zetelerinin getirdi~ kar değildir. Ga
zetelerinin getirdiği kar bunun yanın
da mukayese kahul etmiyecek kadar 
fazladır. 

Hearst bu listeyye, ücret olarak al
dığı paraların yektlnu ile dahil olmuş· 
tur. Hearst sahibi bulunduğu gazete
lerin birçoğunun aynı zamanda idare 
mechsi azasındandır. lşte, senede ka
zandığı bir milyon lira buralardan al
dığı ücretlerin yekainudur · 

Qelellm Mae Vesı•e 
Listenin başında kendisi ile beraber 

yer alan adam anadan doğma zengin 
olduau halde. Mae Vt>St orta halli bir 
ailenin k.ızı idi. Babası bir boksördü. 
ana.~ı da :t"llen Fransız bir hizmetçi 
kadındı . Daha ~ocuk denebilel'ek bir 
yaşta iken tiyatrolarda oyunlara çık • 
mağa başladı. 

'!\lac \·est az zamanda me~hur oldu. 
Çünkü. halkın pek hoşuna giden bir 
tip raratmı tı. Pek fazla tahsil gör
miiş olmamakla beraber kendi~i ha
fi( komediler yazdı ,.c hunları oyna
yarak çok büyiik şöhret kazandı. 

Yine garip bir tesadüf olarak. l'e
arst bu artistin ilk zamanlan adeta 
düşmanı kesilmişti: llearst grubuna 

l . h . 1 mensup olan gazete erın epsı, f>: •r e-
rini tenkit etmeğe ve çok açık ohnııJ, la 
itham etme~e başladılar. 

Fakat. artistin ale~hindeki bt ll"Ş
riyat bilakis ona fayda verdi: 

Mae \'est daha fazla meşhur oldu! 

Bugün, birinl'İ sınıf yıldızlar ara
sında bulunan bu sinema artisti ken
disine rakip olan bir adamla aynı de
recede para kıruın"·or! 

Onterdan sonrakiler 
E1I çok para kazananlar listesinde 

(Ü,<tyanı 1 incide) 

Dostlar da düşmanlar da vaziye -
ti bilmelidir. Tarihe ve coğrafyaya 

bühtan eden bu ses bilir ki; Türkiye 
emperyalizme dönmemek için onun 
bütün unsurlarını tasfiye etmiştir. 

Bugünkü Tiirkiyenin ne tarihi ma • 
nasile emperyalist olmasına, ne de 
modem iktısatçı emperyalizm kur -
masma imkan yoktur. 

Tarihi manasile emperyalizmi ih
ya etmek mümkün değildir. Çünkü, 
ampiri yıkmak şerefi Türk ihtilali -
nin §ıarlarından biridir. Ampirin yr 
kılmıs olması Ti.irk milleti icin tari-. ~ 

hi bir misyon yapmak manasını ifa-
de eder . 

Millet olmak rüştün Ü gösteren 
bir camianın sosyal bünye bakımın
dan onun bir eski zaman imparator 
luğu kurmasına imkan yoktur. 

Hilafeti lnğveden, medreseyi or
tadan kaldıran, layik devlet kuran 
Türkiyede Ampir kurmaya ınüsait 
bir kültür yazı bulmak miimkün de-
ğildir. 

Modern manasile Türkiyenin em
peryalizm davasını gütmeğe de ih • 
tiyacı yoktur. Modern kolonicilik ve 
bugün hala yükünü insanlığın çek -
mekten haya ettiği müstemlekeci • 
lik Avrupanın mukadderatında libe • 
ral ekonominin şahlandırdrğı bir ha
rekettir. Büyük sanayi insana değil , 

insanı sanayiin, sermayenin uşağı 

haline koyan rejimler her türlü ko -
loni imparatorluklarını kurmaya in
sanlan mecbur etmişti. Daha 1885 
de Yves Curyot ':unbn söylüyor · 
du: 

"Eğer Cezayirde yer!eşen 25.000 
kolonizatörün bir tanesinin kaç İn -
san canına mal olduğunu tasaviri 
bir surette gösterme!< icap etse 
bunlardan herbirinin ikitcr asl<er ta
rafından beklenilen dört cenaze üze
rine oturduğu görülür.,, 

Bizim böyle bir davamız yok. 
Kendi topraklarımızda, insanlı v ın ge
çirdiği fena tecrübeleri tekrarbmak 
,.melinde olmıyan insanlarız. 

Tiirkiyenin Lozandanberi tekcv· 
vün eden ve bu..,.iin t<'' ~p iı etmeğe 

ba!'llıyan ekonomik b~nyesi böyle 
bir hareketin vukuunu imk:ınsızlaş
tıran Y" ~ne vnsıtadır. Şu halde ta -
rihi manasile Ampiri iade etmeğe 
imkan yoktur. Modern manasile ko-

Sadri l!'rtem 

lonicilik için şartlar mevcut 
dir. 

değil. 

Bu feryat, Türkiyenin emperya· 
list olması endişesinden değil, anti • 
emperyalist olmasından doğmuş bir 
korkunun, bir sezişin ifadesidir. Em• 
peryalist Türkiyenin hiç olmazsa ya• 
rı koloni kalmasını ister. Halbuki is
tiklal istismara karşı yüzde yüz ant;. 
tez vücude getirmektir. Türkiye L~ 
zandanberi de emperyalizmin eko • 
nomik ve fikri unsurlarını tasfiye ile 
m~guldii r. Bu tasfiyeyi emperya • 
lizm önce tereddütle karşıladı: 

- Maziden, an·aneden, köhne ta
rihten kurtulamaz dedi. Bunun için 
Türkiyedeki modern hareketleri h~ 
tereddütle süzdi.i. 

l . .. 
Bu tereddi.idün en güze eserını 

Lozanda l .ord Kürzon ismet lnönü
nün önünde tekrarlamıştı. Bu tered
düt yavaş. ya' aş kaybolmaya başlr 
dı. Tereddüt kaybolmaya başladığı 

zaman cenup hudutlarımızda yapı • 
lan hareketler emperyalizmin mo • 
dernleşen bir millete karşı nasıl sur 
kastler hazırladığını isbat etti. 

isyanlar oradan alevlendirilmelt 
istendi, ceteler oradan salıverilmelt 
istendi, iı tica oradan memlekete u • 
curulmal: istendi. 

Son hndise. Sancağın istiklalini 
istemek bir hak, bir adalet, bir insan• 
lık davası idi. Bunu ileri sürünce em
peryalizm modern bir millet hareke"" 
tinin mannsmı, yani eski kolonimsi'. 
bir meml 0 kC'tin bir milletin başka 

millet tarafından istismenna ka111 
asabivet duvduğunu anladı. Bu o • 
nun ic;in ge;rekten bir müvaffaki • 
vetsizlil-tir. Ru mm·affakiyetsizli~ 
~ann dnl-ıa rok sahn1arı kaplıyabilir, 
hircok mille~l,.r de böyle hareket e
debilir. O halde ıı,. yapmalı? .. Her 
c:areve basvurnrak milli kurtuluf 
~embolü ol;n Ankaraya karşı dün • 

. . d 'd yanm ıtıma ını su:·s~1 ı :r. 

Tiirkiye emof"r". J'c;t o1,•yor sö • 
ziiniin m:ması bııdur. Türki}e tari • 
hind .. eınt>erynlist rünlı:-r yaşarken 
onun empcr~nliznı;n ı n :k·yet e· 
denler bunlnr değildi. 

Çi.inkü bu emperyalizm kuvvetli 
iken Ti.irk emperyalizmini kendile • 
rine destek yaparlar, zay•f iken onu 
şarktaki menfaatlerini korumak için 
:.!~t olarak kullanırlardı. 



Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
Eminönünde 1 ekkollu Cemal gişesi listeınizin gösterdiği 

mükafatları derhal verecektir. 1-No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira 
-

No. Lira No. Liı-a No. Lira 
7 30 4031 30 942 50 526 200 483 30 245 30 859 30 

10 30 117 50 976 30 537 50 487 30 293 30 920 30 
11 50 119 30 10020 30 544 200 631 30 347 30 926 30 
60 50 301 500 42 30 560 50 770 30 382 100 982 50 
63 30 318 100 53 100 564 50 799 30 505 50 35000 200 

154 100 354 30 162 50 613 50 883 50 609 50 37 50 
155 500 450 30 228 50 620 50 22370 30 635 50 70 50 
177 50 499 30 415 30 649 500 451 30 665 30 85 50 
179 30 572 200 496 50 707 50 533 30 745 100 161 30 
233 30 582 500 533 30 709 30 535 50 924 30 220 30 
309 30 675 30 769 30 800 30 620 50 975 30 284 50 
444 100 686 50 877 50 1 829 100 819 50 29039 30 320 100 
472 50 702 50 903 100 

1 
831 50 839 500 183 30 433 50 . 

466 50 703 30 980 30 858 30 925 30 164 30 437 30 
612 50 703 30 11061 30 873 30 863 50 437 30 443 30 
671 30 795 100 250 100 854 30 23042 30 444 30 497 50 
706 50 5128 200 280 50 902 30 149 50 459 50 510 30 
778 100 214 30 303 50 910 50 384 100 547 50 623 50 
779 30 293 30 460 50 918 30 393 30 571 100 714 30 
792 30 302 30 576 50 17113 50 411 50 640 30 798 30 
861 50 361 30 607 30 152 30 435 100 643 50 808 100 
986 200 391 30 614 30 328 100 479 50 652 50 890 30 
998 50 398 30 654 50 374 30 586 50 722 100 36146 50 

1028 30 442 30 685 30 394 30 941 30 728 100 158 30 
77 100 462 50 691 200 409 30 24053 50 787 50 171 30 
95 30 592 50 703 500 455 50 86 200 822 30 186 30 

104 50 634 30 715 50 508 30 107 50 849 50 222 30 
117 50 691 30 842 30 512 50 109 200 858 100 281 30 
119 50 823 30 875 50 547 30 119 30 964 30 306 100 
126 30 941 30 934 30 570 30 170 30 30070 50 350 50 
175 30 957 50 939 30 580 200 261 30 111 200 393 50 
202 100 970 50 967 30 697 30 305 50 151 30 411 50 
203 50 980 200 971 500 732 100 322 50 222 100 416 30 
288 100 6004 30 12069 50 844 500 359 30 281 50 419 50 
292 30 52 50 177 30 850 100 438 50 311 100 482 1000 
414 500 53 30 230 50 898 30 543 30 436 36 495 30 
464 30 . 75 30 255 15000 918 100 637 50 472 50 487 30 
513 50 123 30 277 30 968 30 683 50 490 30 570 100 

~ 
580 30 306 50 289 200 18098 50 750 50 630 100 617 30 
620 30 448 30 350 

. 30 101 30 789 30 631 50 658 30 
644 30 586 30 379 50 109 30 981 30 640 30 719 30 
707 50 604 50 480 200 115 50 25055 30 670 50 722 30 
712 100 610 50 481 30 180 50 60 30 691 100 728 30 
721 500 624 100 516 30 181 30 70 30 722 30 870 30 
788 30 641 100 574 50 246 100 244 3000 848 50 878 30 
802 30 673 50 640 30 408 30 278 200 944 50 909 50 
830 100 678 50 779 50 480 50 378 30 965 50 940 200 
89i 30 718 30 797 50 559 50 397 100 31006 30 37044 30 
943 50 840 200 887 30 624 30 458 30 17 30 94 30 
951 30 858 200 943 50 641 30 488 30 128 30 125 50 
967 100 883 30 13130 100 715 30 558 50 179 50 221 30 

2111 200 976 30 134 30 777 30 563 30 195 30 230 50 
211 30 7044 50 327 50 859 50 573 30 215 100 234 30 

ı~ 259 30 103 100 373 30 891 500 575 100 241 50 400 50 
295 30 117 50 514 50 945 50 659 50 544 30 454 30 .. 
312 50 245 30 519 so 19060 50 757 50 784 100 543 30 
410 100 264 50 522 200 ·~~-1>2 30 773 50 809 50 810 30 
421 50 360 30 651 50 126 30 809 30 856 30 820 30 
460 30 420 100 678 30 183 30 817 200 859 30 829 100 
499 100 440 30 685 30 205 50 827 30 32097 50 857 50 
5i6 50 445 100 686 30 245 50 922 50 242 30 888 30 
577 30 457 30 703 30 420 200 942 30 314 50 952 30 
579 50 483 200 765 50 483 30 26009 50 330 50 955 30 
CiSO 30 489 100 766 50 501 50 146 30 477 50 38022 50 
716 100 541 50 849 50 533 30 154 50 508 30 39 30 
730 50 704 50 14114 50 540 50 167 50 516 30 120 30 
810 30 756 30 142 50 585 30 335 30 524 50 248 30 
813 30 758 30 172 50 651 50 508 50 688 30 310 30 
855 30 899 30 240 50 896 50 517 50 718 50 320 30 
913 30 922 30 370 30 909 200 571 30 891 30 374 30 
983 30 958 100 387 30 923 30 585 30 956 30 415 30 

301 6 30 993 30 453 30 945 100 611 50 979 50 434 50 
ı. 18 500 8041 30 486 30 20013 30 642 50 996 50 475 50 

1.?. 30 52 30 543 30 54 100 706 30 33014 50 526 50 
.. ~ 54 30 90 200 559 30 89 50 887 30 161 50 556 50 

200 185 30 199 702 50 94 30 904 1000 196 50 599 30 
209 30 209 30 735 200 96 30 27009 30 198 30 653 50 
221 30 344 30 749 500 102 30 39 30 400 50 711 50 
286 50 566 50 880 30 139 50 45 30 488 50 813 100 
308 30 59i 30 893 100 384 30 150 30 585 50 994 50 
398 30 610 30 970 50 420 30 223 30 592 50 999 200 
4~6 30 665 30 15031 50 439 30 242 10000 652 50 39166 30 
473 50 1 704 100 177 30 414 200 
47'1 30 740 200 405 200 524 30 
588 30 828 50 611 200 602 30 
Ci03 30 865 30 742 30 722 50 
Gfi3 50 938 100 764 50 750 50 
678 30 9036 100 859 50 758 30 
679 30 101 30 16009 30 948 30 
687 30 167 30 237 50 21228 50 
782 50 409 30 303 30 291 200 
BH 30 460 30 315 50 303 50 
84i 30 489 30 346 50 337 30 
86'i 30 1 656 30 377 30 378 30 
91 8 30 

1 

667 30 409 50 439 30 1 

956 30 750 50 496 30 457 100 

1 957 30 762 50 519 50 454 50 
99.5 50 879 500 520 50 476 50 

f'!. " N J Y ' · 

ASI LAMI YA ADAM 
Nakleden: -------- Hikmet Mi..inir 

-1-
Bu anlatacağım ız rnkı, s ize bir mn·} 

al, bir efsane gibi "Clİr; fakat hnki
ktdir. 

387 
424 
434 
446 
497 
501 
558 
801 
811 

28013 
78 

117 
128 
180 
193 
197 

50 686 50 192 30 
30 779 30 197 30 
30 814 30 217 200 
50 929 30 397 30 
30 34008 30 405 50 
50 81 50 526 30 

100 151 30 585 30 
30 260 50 652 30 
50 300 50 661 50 
30 309 50 691 500 
50 378 

. 
200 687 50 

30 388 30 694 50 
30 404 30 847 200 

100 656 30 835 30 
100 728 30 865 200 
50 752 30 901 100 • FW• -Con Li, rüyasında işte lıu makine· 
nin işlemedii:ıini görmüştü. Sehpanın 
altındaki kapanın kilitleri a~ılm:ımış
tr. Kendisini üç defa sehpanrn başına 
getirmişler, Uç defa da a~ıJmamı~tr. 

"Hayır inşalJah., mr demek tazım 
gelirdi bilmeyiz. Fakat ertesi sabah 
Con Li, rüyasmda gördüğü aynı ı:;eh
pa} a idam edilmek üzere getirilmiş, 
aynı kapan üzerine b:ıstırılmr~ ve tam 
idam hükmü yerine getirileceği sırada 
Con Linin tabanları altındaki kapan 
birinci, ikinci \'e ii<'iincü defalar ela 

tdama nıahküm cdilmis bir lngiliz 
canl i olan Con Jıinin Yat.asım anlata
ca~'lZ. Onun kışına gelenle h:tdisc 
nynrında hiçbir had~ c, cinarct dos )a· 
lanna geçıniş değildir. 

kendisinin asılacağım l'Üy~ında gör
müştü. İngiliz usulü üzere asılacak 

olan Con Li, sehpanın altında durup 
boynuna ilmek geçirildikten sonra, 
ayağının altına .isabet eden bir kapa
nın kapakları açılacak YC Con U içer- açılmamıştı. 

Öldürmek suçundan idnma mah
kQm edilmiş olan Con Li, idam ~ehpa
sına götürülmeden bir gece evvel, 

deki boşluğa dü~ecckti . Bu ~uretle Kapanın sürgüsü işlemiyordu . 
YÜcuclunun nğırlrğllc ip gerilecek, . 1 dam makinesi üç defa da işlemedi
boynundaki ilmek sıkışmış olacak ve ği için Con Linir. idam ceı.ası affedll
Con J,i lıo~luk i~erisine yarı girmiş miş ve kendisi, - sürekli öliim sahnele· 
bir halde idam edilmiş bulunacaktı. ı·inden sonra - tekrar geldiği yere, ya-

1 

Anlatan: Menlikli Haydar 

- Aman geri dön Sait paşaya böyle 
birşeyden bahsetmek kendimizi 

mahvetmek demektir 
-27-

Ben bu hali görünce Harbiyeye git
tim.. Kendisine bir hayli sitemlerde bu
lundum. Verdiğim evrakın iadesini is
tedim. Fakat hocam: 

- Her koyun kendi bacağından ası
lır. Eğer yakalanırsam ölürüm kimseyi 
ele vermem. Bendeki evrakı da sana 
vermem.,, 

Dedi: Hakikaten de vermedi. Fazla 
hayalperest olan Recep Ferdi Arna
vutluğu da ayaklandırmak sevda.sına 
düşmüştü. Cemiyete aldığı Bursalı Ha
lil hocaya fazla emniyet etmişti. Ancak 
ben Recep Ferdiyi ihtiyatsızlıkla it
hanı. ederken nıeğer kendim ondan 
fazla açılıp sa.çılınışmı da bunun far
kına bile varmam:ı:şmı.. O derecede ki 
biz birbirimizi iğfal ve teşci ederek 
Abdülhamidi bizzat öldUrmeğe kadar 
göze aldık. Üç arkadaş cemiyet yolun
da müsaba.kaya çıktık. Sen vuracaksın, 
hayır ben vuracağım gibi gürilltüler 
bile yaptık. En sonra kura çekmeğe 

karar verildi. Kura bana isabet etti. 
Fakat mühim işi üa edecek, ne mad
di ve ne manevi kuvvetimiz olmadık
tan başka siyasetten de asla haberimiz 
yoktu. Bu üç arkadaştan en ziyade sa
lih sahibi olan Ali bey namında.ki ar
kadaşımız idL ApWiığımızm derece
sine bakınız ki sadrıazam Sait paşa 
Recep Ferdinin kavlince, milliyetçi 
imiş. Gidip ona maksadnnızı söyliye
ceğiz, nasihat istiy~ o da bize yol 
gösterecek. Ben bu fikir ile Sa.it paşa
nın konağına gönderildim. Verilen ta
lim.ata pekala diyerek Teşvikiyeye 

doğru yollandım. Sonradan bu iki ar
kadaş fikirlerin! değiştirmişler. Ben 
inat ediyorum: · 

- Ne demek? Biz mümini müv:ı.hhi
diz. Sa.it paşa da kuldur. Ya doğrudan 
doğruya itika.f a yatıp Hazreti peygam
bere sorar.,, 

Diyerek Ni§a.ntaşmda Sait paşanın 
konağına gireceğim sırada içeriden 
velospit ile kurşun süra.tinde bir ço
cuk çıktı. Ben ise o zamana kadar 
velospit ne demek olduğunu hiç gör
memiştim. Bu tuhafıma gitti. Çocuğun 
arkasından dalıp bakakaldım. 1şte bu 
sırada Recep Ferdi soluk soluğa ynnı
ma geldi: 

- Aman geri dön, Sait paşaya böy
le bir scy<lcn bahsetmek kendimizi 
mahvetmek demektir.,, dedi. Son kara
n bana söyledi. !ç.imfaden en ziyade 
salahı hal sahibi olan Ali bey rüyada 
Trablusgarplılarm giydikleri beyaz 
ma..slaha sa.nlmTŞ bir kıyafet ile pey
gamberi görmüş. Peygamberimiz beye 
işaret ederek: 

- Bu gördüğün kara bulut şimdi çe
kilecek.,, 

Demiş. Filhakika çekilmiş. Sonra: 
- Bulanık sular da durulacak acele 

etmeyiniz.,, 
Diye emir venni~. Bunun üzerine 

Ali bey bu emri nebeviye karşı artık 
bu işe karışmam dediği halde biz iki 
arkacla.,~ bu emri ba.ska türlü tefsir 
ederek: 

- Mademki iş sonunda. iyi olacak. 
Elbette biz de çalışırsak daha r.abuk 
maksat hasıl olur.,, 

ni h:ıptı:hancyr ~öndrrilmiştir. Böyle· 
Jikle üç defa ipi kopmu~ olan idnm 
mahkumlarının 'artık aı:;ılmayıp, ceza
sının ebedi h~psc ~enil<li•-;.i yolundaki 
bir ri\·ayct tahakkul\ etmiş oluyordu. 

Con Li hu hadiseden yirmi iki sene 
sonra ela tl'krar scrbcstiyc k::ı,·uşmuş 
\·e "AsıJama) an adam., unrnnilc in
sanlar arasında clolaşmaı"::a b:ı~lamış· 
tır. 

Ilugün, ,·akanın iizerindcn elli sene 
gc~miş olduğu halde bütün diinyanm 
hapishane Ye ecza siciJlcrinde bu dere
ce garip bir vakaya tesadüf olunmuş 
değilclir. l\Iantıkan izah edilemiycn lıu 
esrarengiz hadi e, hflla a} nı karanlık 
mahiyetini muhafa7.a ediyor. 

Siz, hflla inanmaya durun. Fakat 
bu dosdoğru hakikat, resmen hapisha-

Dedik ve gayrete geldik. Daha si~ 
de, adeta çılgınca çalışma.ğa ba.Şla& 
Evvelkinden ziya.de ihtiyatsızlıkla!> 
tık .. Meğer Recep Ferdi ArapÇ&)'t 
peyce vakıf olduğundan A:bdil~ 
aleyhinde yazılmış olan (~ 
kilbra) namındaki eserde onun dJ 
lemi va.muş. Bu eser A.bdülhaJlll' 
eline geçince pek ziyade hiddeti~ 
"Bunları yazanlar elime geçerse tl
la.ka asacağım.,. demiş. Ma.bcyine ~ 
sup olup yüksek tabaka m.ümey#. 
dmı verdiğimiz Adil bey isminde 
Recep Ferdiye: 

- Hocam ayağuır denk al. Yo~!I 
sıldığm gündür . ., 

Diyerek kendisini Abdülh 
hiddetli sözlerinden haberdar 
O vakit hocanın kalbine bir vehiıll 
miş. Evvelce bana: 

- Eğer yakalanırsam kendi it 
kendim çekerim fa.kat kimseyi ele 
mem ihtimali yoktur.o; 

Diyen Recep Ferdi ikinci def• 
rak bütün arkad~lan ile tutuicJ1l
vakit Recep Ferdi akli kasiraneSiJe 
şünmüş ve karar vermiş ''Haydal' 
yet inatçıdır, sebatlidir, HaydSti 
ber veririm, o da inkar eder, bu fo 
de hiç olmazsa cezası hafü olur 1' 
medcn yakayı kurtarır,, demiş. ~ 
üzerine zaptiye nazın Nizmı J'ıw 
beni haber vermiş. Ben de yi'~ 
drm. .~ 

Fakat burada da babamm OC" 

gibi acemi cvliyalığrm var. Y~ 
ma.zdan bir gün evvel ki cuma idLllf 
o gün nöbetçi muallimi bulUil . .J 
dum. Mektepte idim. Dahiliye tJIJ""" 
zabiti de Çarnltcalı mülazım e~el . 
beydi. Bu zatla ailevi münascbe: 
vardı. Kendisinin temiz yürekli, f 
tabiatli olduğunu da biliyorduJll' ç 
likte Çcngelköyünde iskele kı:s'l* 
nesine gittik ve ibczik oynama.ğ& 
1adık. 

O sırada biri karabıyıklı, bitİ Jı 
pantalonlu, diğeri kurşuni çuha ti 
giymiş, paçalo.rı ipek gaytanla . 
müş, tablaktll' kıyaf etii iki ada.Jll 1 

ye girdiler. Bu da Ermenilerin l{ll. 
pr ihtilalini müteakip idi ki ecn~~ 
Jetlerin hemen hepsinin gönderdi 
kruvazörler, dretnotlar toplerını" 
ğızla.rı Yıldı.zn çevrilmiş vaziycttt'...l 
lunuyordu. Yalnız Ruslar bu b~'ı 
geç kaldıklan için henüz onlarJfl~ 
memişti. Sonradan aklı başına. ıı..

için, yalıut azamet ve nüfuzun~./ 
na ilan etmi§ olıruık için B<>P'-' 
gece geçmek istemiş. Hünkar d9jj 

olm:ınııli imiş. Bu iki münasebet! f" 
rif onlnrdan bahsediyorlardı. _.p 
hem yüksel;: sesle, hem de zaJV'. 
ahvalin hiç de bu gibi sözleri söY~ 
değil, dinlemeğc bile müsait bııl / 
dığı bir devir olduğundan, ben de ,., 
için bihakkin siyaset jcapların" •• d' 
bulunduğumdan (!) iptida bu~· 
rı Jön Türk sandrm. İçlerinden ~ 
ne göz, hatta el i~cti vercrel< ·stl etmesi lüzumunu anlatmak ı. f 
Fakat o hic ehemmiyet vermcd1• 

kis ounlnrdRn kara.bıyıklı o}ant: 

(Arka.sı :::;. 

1 bi~ ne c\·rnkınu hcyecnnsız, ec.e İ 

düpedüz bir ifade ile kay dedi111' 
Aeal>'.1 hu iş nasıl olmuştu? it~ 

görülen lıir rnlm, er~csi ı~in ıı;~ 
aynen tatbik edil in! Tabiatın 'J 
ele hir lrnnet mi bu i~e karışlll 
I., te haclLc~ i aulatıyorum: 

:.~ :{. 'f. 

Ba hakom b, lngiiterenin De~:o;ı 
ha valisinde hir J,öydür. nu guı i-
. ] ·· ıc-oı · t · · nrılıt rın wy, ,.,,y ~cnc::ıı e~rınıs: il 

inci günii ~ıbahı müthiş bır '~ 
havaclisile r.nllcandı . Ye KiyS '/• 
hcrkc.~sc ~~munış ihtijur bir 111' 
zelin öldüğii işitildi. 

Türlü rirnyetler orbıda do!ll4 
du. Gün geçtikçe i~in mahiyet• 
meğe başladı. A 

( Def)(llTll. iP. 
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FRANSIZ TiYATROSUNDA 
'•t•nbul Y•ll•I ve Beledl~e ReleJ 

. "Muhiddin CJstOndaO,, ın 
Yi1klek himayesinde Çocuk kütüphanesinin lüzumlu masraflannı karşı

lamak f çin verilecek müsamere programı 

Şehir Opereti: Lüks Hayat 
Naşit heyeti: Ceza Mahkemesi 
KOnSERVA TUAR H E 't ET 1 

Bu Alaturka Müzik: BAY AN MU ALLA. Çocuk dansları. 
hayırlı milsamereye iştirak etmek için yerlerinizin evvelden tedariki. 

Nafıa Vekiletinden: 
~, 12/~ubat/937 Cuma günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vdtileti mal 
lOQ lr ~ Komiayonu oclaunda 104.000 lira muhammen bedelli 2000 
~tun kapalı zarf uauliyle ek ailbnesi yapdacakbr. 

ı-.~ lartn.me ve mukavele projesi 520 kunıt mukabilinde Veh-ilet Mal
--.. Daire.inden verilecektir. 

MUValclcat teminat 6450 liradır. 
•e lateldilerin teklif mekutplamu Resmi Gazetenin 7-5-936 tarih 
.ı....._ 329? &aydı niiahasmda çıkan tali ınatnameye göre Nafıa Ve!..aletinden 
~Vesika ile birlikte 12-Şubat-937 Cuma günü ıaat 14 e kadar 
~Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lbımdır. (2184) (3790) 

._ lst. Defterdnrhğı Üsküdar Tahstl 
l'1OdUr1 U ğfln den: 

~Adalar Emvaline 542 lira 31 k Ul'Uf veruet veraiainden borçlu ölü 
"""1f Nalbantyan vereaeainden kan sı Anderiyanm üçte bir hissetme mu
)tQi olduğu Kadıköy Caferağa ma halleainin Moda caddesinde etki 47 
)eti 49, Si, 53 ve 55 sayılı gayri men kul emvali Kadıköy kazası idare he • 
lea;ı. ~ile müzayedeye vazedilmittir. Talip olanlann o/o 7,5 pey akçe -
IUQ· Lirlikte Yövmü ihale olan 18-1-937 ıünilne müaadif Pazartesi 
~ ~a~dcöy kazaaı idare heyetine müracaatlan. ( 87) 

------\-----

BANKAYA 
YATIRILAN DAQA (;Yi 

tK il Mi~ TOt-IUM GiBi V~ QiMLiDiR 

VAKiT cep kitapları Na. e 

Prosper Merime 

Etrüsk 
Vazosu 

Türkçeye çeviren: 

HAYDAR RIFAT 

• 

Deniz Levazım ~atınal· 
ma Komisyonu ilanları 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz 
Muhammen bedeli Teminab 

Lira lira 
10900 818 

Merkez Satmalma Komisyonu Rs. den: 

Adet C°IDIİ 
(2) 90 breyk beyair kuvvetinde ben • 

zin motörü. 

1 
1 - Y ukanda. muhammen bedeli, teminab, mikdar ve beyair kunr 

ti yazrh motörler kap:ılı zarfla münakasaya konmll!tur. . 
2 - Münakasa 3-Mart-937 Çarpmba günü aaat 14 de Anbra • 

da M. M. Veki.leti binasında mütçıekkil komisyonmuzca yapılacaktır. 
3 - Münakasa prtnamesi her gün komisyonumuzda görülebilir. 
4 - Münakaaaya aireceklerin tcsbit olunan günde azami saat (13) 

11 o lA NI·c r DA N v o· N . N e kadar 2490 sayılı kanun mucibince vesaik ve teminatlumı havi ve um-H J 1: l 1 V ~ V AKIT KİT ABEVt lü daireainde kapalı ve mühürlü teklif mektuplanm komisyona vermİf ba-
Fiyatı: 20 kuruı lunmalan • 

.__ kARAKeY PALA5 ALAL~M(i MAN 4 - Saat 13 den sonra verilecek teklif mektuplarmm kabul edilmi • ---- .-----------.ı yeceji. J h• - - - latanbul Levazım lmlrllil 5 - Posta ile gönderileC:ek zarf1ann postada gecikmesinden 
n ısarlar Umum Müdürlüğünden: Satınalma mütevellit teahhurun nazarı itibare alınnuyacajı. (151) 
'ta- Komlayonu Hanlar. 

._ ...... ~-=l&tımızda açık ve açılacak olan muhakemat ıubeleri imir M. M. V. Deniz Merkez satmalma komisyonu riyasetinden: 
it~ için imtihanla memur alınacaimdan apjrdaki teıaiti ha- Yedek Subay okulu için 2800 a- Cinai kilo Tahmin edilen kıymeti teminatı Münakasa eünG 
~ w.__ : ÜÇ lat'a Fotojnfı veaaikile birlikte 19-1-937 tarihine ka. det Fddikoa ima don 29--1-837 Allautal Kötebent, 
~~ m~urin tubesine müracaat etmeleri iktiza eder. Cuma günü saat 14,45 de Tophane _ levha ve perçin çi-
1-.unana gume prtlan: de Satmalma Komisyonunda açık viai. Mecmuu. 4 129 12.000 lira 900 lira 1. Mart-837 
~ - Hukuk mezunu olmak veya bikimlik ve avukatlıkta bir müddet · ebiltmeai yapılacaktır. Tahmin be. 

2 "Parak tatbikat ıörmüt olmak. deli 1s20 liradır. tik teminab 136 s-
~ - Hukuk mezunu bulunmadığı takdirde adliye mealek mekteple - ra 50Jnuuttur. Şartname ve nümu -
I~--... olmak pıtjJe icra memurluiu, müstantiklik ve zabıt lcitip ~ nesi Komisyonda görülebilir. istek. 

3 latWkat ı&müt buJummık lilerin kanuni veaikalarile beraber 
'~ ~""; ~d&ye Meslek mezunu olmadığı halde adliyenin muhtelif itlerin- belli aaatte Komiayona plmeleri 
r.~~umtlik kalemlerinde zabıt kitiplijinde, icra İflerinde tatbikat (294) (167) 
~ .... 

4't"'-aı.Ja ~raiti haiz obmc:lıiı halde lile memnu bulunmak. 
: 'yeti --Hukab aiyuiaine sahip" hüsnü ahlak eahabmdan olmak, hay. 
'. • "1 .. ~ Lir cürüm ve alelitJlk alır hapit veya o derece cezayı müatel
:ni ...:.:...~ mahktlm bulunmamak aari hutaldclara müptela olmamak 

S ·~ ifaya mani olabilecek sıhhi bir hali bulunmamak. 
..;.: Jatmduı qajı oJm.rnak. 

· ·· .,, a... ':0-1-937 Çupmba günü yapd.cak ve kazananlar tah • 
":- ""'- lel birileri derecesine g&e 60-125 lira ücretli muhakemat i · 

lbenıurlt?':hrma tayin edileceklefdir. (99) 

:.~."~ lk.; .• : ::ııl.h Huku1c H<i-
~'lde,ı: 

~ ~ Muradiye mah:ı.llesin
"-Yla\rt '1ı SOk~da Balıkesir sabık 
~ Galıbın akıl hastalığına 

abııaaı hasebiyle hacredilerek 

kaymbabası Ramide Topçular Kışla 
caddesinde 92 sayılı hanede oturan ce. 
lep tüccanndan Hüseyinin vasi tayini
ne karar verilmiş olduğu allkadarana 
malllnı olmak üzere illn olunur. 

.<Ve No. 20323). 

Yedek Subay okulu için 2350 
çift yün çorap 29-hcincildnun-
937 Cuma günü saat 15,30 da Top -
hanede Satmalma Komiqonuncla a· 
çık ebiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 1175 liradır. ilk teminab 88 
&ra 12 kunqtur. Ş:ırtname ve nü • 
munesi Komilyonda görülebilir. lı
teklilerin kanuni vesikalarile bera -
ber belli saatte Komisyona gelmele -
ri. (295) (168) 

Trakya ve Çanakkale ile lstan -
bulda bulunan birliklerin elmıeklik
leri için kmhnlacak 1350 ton buğ
dayın km:hnl:man 27-1-937 sar· 

Galvanizli ve ıiyah 

aac levbalarla, köte-
bent ve perçin çivi· ~ 
ai. Mecmuu. 108.802 20.000 ,, 1500 ,, .. 

1 - T alunin edilen bedellerile muvakkat teminatlan ve münakasa 
ıUnJeri yukanda yazdı Allautal Levha. Kötebent ve perçin çivilerinin mü
nahe11 kapalı zarfla 1--Mart-937 Pazartesi günü aaat 14 ve Galvaniz
& levha ile uç levhaların ve kötebentlerle perçin çivilerinin mün•kaM11 ke
za kapalı zarfla ayni günde saat on bette Ankarada M. M. Vekileti bina. 
unda müteşekkil Dz. Merkez satm alına komisyonunda yapılacakbr. 

2 - Şartnamesini görmek iatiyenlerin her gün münakasasma ittirak 
edeceklerin de birinci maddede yazılı gün ve saatte komisyona müracaat 
elmeleri. 

3 - Münkuaya ittirak edecek taliplerin zarflanm usulü dairesin • 
de kapalı ve mühürlü olarak münakasa saatinden bir aaat evvel komiqo • 
na vermeleri limndır. Posta ile gönderilecek zarflarda postadan mütevel • 
lit tehhür nazan itibare almmıyacakbr. (152) 

tamba günü aaat 15,30 da Topha -
nede SatmaLna Komisyonunda ka· 
pah zarfla eksilbneıi yapdacakbr. 
Hepsinin tahmin bedeli 8689 lira 7 
kuruıtur. ilk teminab 651 rıra 68 
Jmnıttur. Şartnamesi Komisyonda 

görülebilir. Trakya ve latanbul için 
ayn ayn fiat verilecektit. lateldile • 
rin kammi sevikalarile beraber tek • 
lif mektuplanni ihale aaatinden bir 
saat evvel Komisyona vermeleri. 

,(2891.066>_: 
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KDRUN ilaveleri 
Yaran renkli bir kapak İ4jlnde 41 inci Sayı Çıkıyor 

Bu Soqıda: Büyük okyanuslar üzerindeki eski aşinalarımız 
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l.Jnutulmaqan Aşk Yeni seneqe girerken ı'-Iitler diqor ki: 

Kont A lf•yer b"r aşkın hemen yanı başında bu un
duğunu h ·ssediyordu. Bir aş'.<!. ve ne kadar asit!. 

'' iman milletin· n iktisadi istiklilini 
temine çalışacağız,, 

Fransız büyült elçisi Almanyaya bazı te•m·h .erde 
bulundu, Hit er bunlara cevap verdi 

- Hik:l 11esini dördUncU sayıfada okuyunuz 

Berlin 11 (A.A.) - An'anevi yılbaşı 
kabul resmi bugün her 1.amanki gibi 
devlet reisinin ikametgahında yapıl. 

mıştır. R. Hitıer ordu mümes.<:ıillerini 
kabul ctmi~tir. Harbiye nazırı kısa 
hir nutuk ·öylemis, devlet reisini, 
muhtelif heyetleri, öğleyin de sefirler 
he~ etini mera~imle kabul etmiştir. 
FRANSIZ REFlRlNIN SÖZLERi 
Sefirlerin en kıdemlisi olan Papenin 

vekili ha..<:ıta olduğundan Fransız sefi. 
ri B. Françol" • Poncet sefirler heyeti 
namına aşağıdaki hitabeyi irat etmiş.1 
tir: 

'·Ru kadar endişe ve kaygularla 
yüklü olan böyle bir senenin başlan. 
gıcında do~tane bir surette yekdiğeri. 
miıe mül:iki olmakhğım1z ve milletler 
i~in daha iyi bir istikb:ılde teşriki me. 
ı-:ai etmek hususundak hararetli arzu. 
larımm izhar etmekliğimiz teselli ve. 
recek bir şeydir. 

Bu .senenin bütün milletlerde içti. 
mai nizamın l"e beynelmilel a.c:;udeliğ'in 
hakiki zeminleri olan neli adalet 
prensiplerinde kuvvetle kökleşen ma. 
ne\·i bir yiikselme ile tebarüz etmesini 
temenni ediyoruı. Bir kelime ile söy. 
liyeyim: Bu ~enenin bütün milletler 
arasında \'C her milletin kendi camia. 
ı:ıı i~inde sulhun ~ltanatını hakiki su. 
rette temin etmesini temenni eyliyo. 
ruz. 

Ekseıans, umumi mahiyette olan 
bu temenniye bilha.,..a, ı:ıizin memleke. 
tiniz hakkındaki bir temenni.}'i ilave 
edeceğim. Bu yeni sene zarfında Al. 
manyanın maddi ve manevi sahada 
sarfedeceği gayretlerle milletine da. 

Bay Hitlor nutuk söylerken 

Şahadetname kaçakçı ı.:ı da başladı 
ha büyük bir refah temin etmesini ve 
gerek Avrupa ve gerek dünya sulhuna 
daha geniş mikyast.a hadim olmasını 
diliyoruz. Ekselansmızdan devlet re. 
islerimiz namına ve kendi şahsımız 

namına arzetmekte olduğumuz şahsi 

saadet temennilerini kabul etmelerini 
rica ederim .• ilk o 

şa 

u şahadetnamesi 200, Ortaokul 300, lise 
e nameleri de 500 rraya sa ıhyormuş? 

J<ü .tür ve Emni9et direktörlükleri müştereken tahkikata başladılar 

n. Bitler teşekkür makamında söy. 
}emiş olduğu nutkunda ezcümle şöyle 

' demiştir: 

''Almanya Cenabıhakka karşı derin 
bir şükran hissile müt. ... hassis olduğu 
halde ge~en seneye doğru memnuni. 
yetle rucu ederek bir nazar atfedebi. 
lir. Milletimizin mevcudiyetini temin 

etmek için girişmi~ olduğumuz müca
delede ~rfettiğimiz gayretler büyük 
murnffakiyetlerle neticelenmiştir. 

Diğer taraftan biz Almanyaya dÜJI• 

yadaki rnıiyeti bakımından bütiiıt 
büyük milletlerin müstefit oldukları 
hakhll'r da temine muvaffak olduk. 

Fakat hilha...;...a tebrike şayan görÜ· 
len nokta Almanyada birçok milletle.. 
rin yükü altında ezilmekte oldukları 
bir musibeti tahfif etmeğe muvaff al' 
olmakhğrmızdır. Bu musibet işsizlik• 
tir. 

. Bundan maksadımız Almanyayı dL 
ğer milletlerle alakası kesilm~ bir h1'• 
Je getirmek değildir. fümaatimiz şu• 
dur ki hakikaten salim bir milli ekono• 
mi hmmsi e ·hasın salim ekonomilerine 
istinat edebilir. Ve umumiyetle cihan· 
da.ki fütlsadi buhranın halli muh~Jif 
milletlerin çekmekte oldukları dahiJf, 
. .. iyasi ve iktısadi buhranın halline 
bağlıdır. Alman milletine siyasi ahlş, 
ki ve iktısadi nizamı tesise çalışırkeıt 
kanaatimiz şudur ki bunu yapmaklJ 
zatıalinizden de bihakkın telmih bO
yurduğonuz kayguları, endişeleri be!• 
tarar etmeğe yardım etmiş olac.-ığıı. 

Umit ederim ki bütün milletlerin te
rakklc;ine geniş mikyasta yardım ede
cek olan teşriki mesaimize devam hd• 
susundnki bu halisane arzumuz diğer 
hükumetler tarafından da anlaşılıt-o 
c..ı.l<tır. 

Filvaki hali hazırdaki kaygular t«
tün mlllctler için sulhu ve Avruparı•11 

inki§afını tehdit eden tehlikeleri ZS.. 
manında görüp takdir: etmeğe yarafıt-o 
ca.k bir ihtar olmalıdır. Bu ihtar ay1'1 

zamanda azimkarane bir surette ınil· 
Jetler arasında hakikt bir anla~ınıl• 
hakiki bir uzlaşma temini maksadilt 
ç.-ıJı~mağa da davet edecektir. Bu afi• 
laşma ve uzlaşma bütün memleketle
re kendi iktısadi hayatlannı yaşam~ 
imkanım verecektir ki bu da bütii" 
beşeriyetin refah ve terakkisinin eli 

emin zamanıdır. Emniyet Direktör
lüğündeki vaka 

Bazı şahıslar tarafından sahte şaha- okul (300) orta okuldan tasdikname 
detname verildiği hakkında kültür di- (350) lise, şahadetnamesi (500). Lise
rektörlüğüne ve alakadar makamlara şi· nin herhangi bir sınıfından tasdikname 
kayette bulunmuştu. Bu şikayete gö - de ( 400) liraya verilmekte olduğu söy· 
re, Sultanahmet Akbıyık mahallesinde lenmektedir. 

Emniyet direktörlüğü ikinci şube Ziya isminde bir şahıs ile onun birkaç Böyle şahadetnameler alıp da bugün 
lngilteredeki bir müzeden 

birinci kısım üçiincü -komi.seri Nuri- arkadaşı ötedcnberi bu şahadetname işi yüksek mevkiler işgal eden birçok kim 
nin, birinci komiser Hikmetin taban- ni kendilerine bir meslek edinerek isti- seler de varmış. 
ca kurşunile yaralanarak ölmesine se- yenlere yüksek fiyatla şahadetname sat iş gerek kültür direktörlüğü gcrek-

Bir ördek ça ındı 
bep olmaktan, nöbetçi müddeiumumi makta imişler.Yapılan yeni tahkikata göre se zabıta tarafından fevkalade ehem - İn~il~erc emniyeti umumiye memur-\ 
Kamil tarafından yapılan tahkikattan şahadctnamcler için bir de fiat kabul e- miyetle karşılandığmdan dolayı iki ida- lan bır ordek aramakla meşguldür. Can
sonra, nöbetçi me~hut cürüm hakye- dilmiştir. re müşterek olarak şiddetle takibata baş lı bir ördek değil taş bir ördek. Fakat 
rinde duruşmru ı yapıldığınr, şahitler tik okul şahadetnamesi (200) orta lamıştardır. bu ta~ ördek o kadar güzel yapılauş hir 

dinlenildiğini ,.e '"'ıılca yerinde keşif :······································'················································· .. ·······--······························································•••••••••••s 
yapılmruına karar ,·erilerek suçlu = Es f Dertlerı·n 1• o·nıı·yor = 
Nurinin salıverildiğini yazmı~tık. i na 1 n 1 UZ i 

= • 
Istanbul asli)·e 2 inci cez....'tda, bu dn- 5 ................................................................................................... - ........................................................................... : 

ruşmaya 22 kfrnunusanide, saat onda u b• • } • h• • • • • 'h J A d• 
dev:ım edilcc:ktir. o zamana kadar sta ır saatçı mes eğın ımayesı ıçın ımtı an azım ıyor 
venlecek keşı.~ .. rapo~ okunduktan Esnaf ocmiyctleri gurıı. 
sonra, dava )"Uru) eccktır. ııu.wı bağlı olmak üzere tc-

Tayyare Piyangosu 
Tanurc piyangosunun üçüncü ke

şidesfne dün öğleclcn ~onra Tepebaşın
da. ı\ı. ri sinema binasında haşlanmı~
tır. 

Bu l\eşidenin en biiyiikikrami}e i 
olun 4:>000 lira dün çıkmamı , bugüne 
kalmıştır. 

İkinci hüyük ikramiye olan l;;nooı 

Jira 122;;;; numaraya çıkmıştır. Sonla-, 
rı 55 iJe nihayetlenen hiletl<'r ikic:<'ı· 

lira amorti alncaklnrclır. 
Kcşid~ye bu ~abah de\·am er!ilecel\-1 

tir. Dün cıkan numnralnrı ıraya hon
mu~ bir hal de alt·-"• c:,. r ır:ıızdn bu

l 
lacaksmız. 

şckldıl e<lcn Madeni san'
atkii.rl.ar kmımııı. 1.·üçitk 
san'atlarnı hfouıyc>sinden 

sonm alman pcl• verinde 
bir tedbirdir. Bıı teşekkül 
Afodcni .w.nayilc ntCŞ!fltl o
uml.arm himayrs·i ~in ça. 
lışaoak, tem.cıınilcri alfıl.tı

darlara bi/.dirccc !;tir. 
Kıırum-lt c'< miı'r-i, tor

n.acı, trsv'yrci. l>akırcı, d.ölcmeci, motor 1ıc makine t<ı. 

'rcileri, elektri7•(. 7-.."Clynal.çı, n·1.dajct, enuıycci, karıJ 

lacı, 1".antur, terazi, değirmen, saat, soba, laU.aycı gibi 
esnaflar dahil bulttnnıaktallır. Bu. esnaflardan ç.o{jun'Uht 
lıir crmiyc:te 11'.ensıtp olmamaları, yani henüz bir cemi-
1ıct kııramamı~ oln al'lrı göz Ö1ıfüıdc tııtu11ırsa teşc'kkii. 

liiıı c1ıcmm 'yeti 'kat kat artar. 
KC'RUN. ilı.t't 1!l '"arı tesbit cdilecel: ol.an esnaflarla 

T:on •<>ırn7: ıl" 1.:1.f'r · tovlamai1a 1 arıar verdi. 

§eytdir ki san'at eseridir. Ve Teyt aa.n'•1 

galerisinden çalınmıştır. 
Bu taş ördek üç hafta evvel çalnı • 

mıştır. Bulunduğu galeride zarif bir Icr 
ide üzerinde teşhir edilmekteydi. Ve•>": 
ni salonda birçok diğer san'at eserle~ 
de vardı. 

Kıymetli ördek heykelinin çalınnıl" 
sı üzerine emniyeti umumiye memurl2' 
n çağırılmıştir. Derhal parmak izleri ., 
raştırıJmış ve müzenin memurları istİC' 
vap edilmiştir. Fakat hariçten müzeY' 
kimsenin girdiğine ldair bir iz buluna • 
mamıştır. 

Bunun üzerine polis şu kanaate ger 
miştir. ördeği çalan adam galeriye bet" 
kesin girdiği şekilde girmiş ve aldıkta" 
sonra orta kapıdan çıkmıştrr. 

Galerinin memurlarmdan biri bu ef' 

rarengiz vak'a hakkında şöyle izahat 
veriyor: 

F 1 
Dıin scuı+"."jlerin c'o-tleri ı•e hin 11..·ıclcri idu ıa..""ım o-

l ve Varın Kitaplarındcndır fon '1ı 'İ1"' 1,, ., ., r1 t r-tt'k. p 11 f'1Y'<lf1 Eli1>ılil'i'e Dofjıdli 
-----··F•i•y•a.t1_2_s•k•ıı•r•u•şt.ı.1r ___ _. ,,,,.., •,.·~i G :yasct in, Kurun mulvarrir:ne şımlıı.rı söyle-

- ScuıtçiUk birçok hu.ms'Uırdan hfouı.yeye ve inkişafa 
rn.1ıhtaç bir• .w.n'attir. Bugünkii.. .Mtıtçilik devam ettiği 
takdirde, ttan'atkarZarın birer birer meslıekleriiıi lnrak
mal.arı icabedecek ve nıcmlıeketinıizde bir saatçilik me'Jv. 
tebi olmadığuw. göre de 1'.<tta ooatçilcr yctişmqyccek 
tir. Çfüıldi kim.-se saatçiliğe rafjl>et ctmiyecektir 
Bu.mm bir ç.ok se'bepleri oordır. En başlıcası u.<Jta ohnı. 
yan ve .~n'atin iç yii.::üne uak:ıf olmıyanZarm saatçi dili·:. 
Mm açarak ticarete ba.~ıamalarıdır. Bu gibi .<JOOtçiler, 
ha.lı."iki san'atkrirları sem derece muta:xrrrı.r etmektedir
ler. işten. anlamadıkları için ç-0k '!Wlız.a, fakat bir kaç 
giin sonra tekrar bozulaook şekilde ta.mir yapıyorlnr. 

Fiyat kırıklığı, hiç şüphe yok bütün hayatım san'ata 
vermiş ve o yüzden geçinenlere zarar vermektedir. Bi
naenaleyh oon'atMr olmıyanlara dükkan açtırnuı:mak, 
saatçiliğin himayesi için elzemdir. Bizde mektebi olmı. 
yan saatçilik Vniversitc talı.~li derecesinde bilgiye ucya. 
.'U'melerce tecrübeye mütevakkiftir. Halbuki şimdi iki 
sene çıraklık yazmn dükkan açıyor. Bulann hep.'Ji.ni im 

tihana tabi tıd:malı· Uizınulır. Bizim bir cemiyetimiz yo1~ 

tur. Bazı arl:.ada§lar tcşcbUüs ettiler, fal:ai nw.ıvo.ffaJ~ 

olamadılar. Hiikıimctin sö1ıfodi{jim rihetle'T:dcn himaye. 
sin.e m~thtacız. Ancak bu talldird<:di.r h."i saatçi saıı'at

M.rZar Ç<Jğq.Zabilir .. 

"Ördeğin kimin tarafından çalındı • 
ğmı bala kimse bilmiyor. Nasıl ve ni • 
çin çalındığını da anlıyamıyoruz, bu ol" 
~ek kimin işine yanyabilir? Ördek, a • 
zerimle bulunduğu kaideye bir vida i~e 
yerleştirilmişti. Bir çok kimseler, btı t1Y 

danın nasıl gevşetileceğini bilemez:. ~ 
veıa biz bu meşhur ördeği temizlctı1 
için yerinden alınmış zannettik. çatııı • 
dığını kimse tahmin etmiyordu. Nilı' ' 
yet ördeğin geriye gelmediği görüliirıce 
çalındığı anlaşıldı.,, , 

Zabıta ördeğin eşkalini . bütün rııe 1 
murlarına tebliğ etmiştir. ördelc tıaı1 
harıl aranılmaktadır., 711 ~~tir: 

it 


