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Üssü verilmiş 
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Silahlanmak için 
borçlanıyor 
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-
aşvekil ve Dr.Afas bugün şehrimize geliyorlar 

A ''"11u11ıııııı11111ıııııı11111ııııııı111ııııııı ııı11111ıııııı11111ıııı•ıııu111ıımıı11111ıııı 

nt k h • • ' ~ Ankara, 1 3 (Hususi muhabirimizden, telefonla) - Başvekil Is- i a ya eyeca ~ met İnönü, Dahiliye Vekili C. H. P. Genel Sekreteri Şiikrü Kaya ve~ 
• ~ Hariciye Vekilimiz Doktor Tevfik Rii:.tü Arns'la beraber, bu aksam~ F ( :,rıat 19,30 da İstanbula hareket etmi~i.erdir. • ) 

lrbna Ve kara rag"' men nümayişe, kadın, erkek ye § B. M. M. Reisi Abdülhalik Relhia, vekiller, kordiplomntik bir- i 
~ rok meb'uslar ve yüksek devlet memt•rları tesyide istasyonda hazır g 

Çocuk olarak 20 000 den fazla Türk iştirak etti F ı .uıunmuştardır. ~ 
J1 ' ~ Başvekil ve Hariciye Vekilinin lstanbulda Atatürk tarafından ~ 

llııa mukabil bir iki Araba para ıle nümayiş yaptırdılar ' kabul edilere.k Hatay. meselesindeki~( n ~~zi~etin konuşulacağı kuv-) 
~ , etle zannedılmektedır. Doktor Tedık Ruştu Aras bundan sonra,~ 
~ Milletler Cemiyetinin toplantısında bulunmak iizere Cenevreye hare- f 
J ket edecektir. Cenevreye General İsmet İnönii'nün de gitmek ihtima- ~ l·· Reylıaniyede tedlıiş başladı! 

Urk evleri basılıyor, nümayişe iştirak edenler tevkif 
o~unuyor, Türk ileri gelenleri tehdit ediliyor 

Türkiye 
'9o19treux konferaneı 

S• Zarnanındak . 

~Yasetini değiş
tirmiş degv ildir· 
' ' ~-ı1c1 Fransa ahdini 

f· '1 

lllu, bulunmaktadır 
~ Soir'' gazetesi son sayıların -
'İıld~rıl'\de Atatürk'ün Konya seyaha-ı 
~ •t Eskişehit"dc fevkalade bir \. 
'n>'CllJıtkfıruıduğ~ndan bahsederek "Tür. 

~~ıulusal bir moda halini al - " 
~~ ıth eınrivaki aiyasetine Bat aytlLı h.cr sokak QQ§mı 
1'ftt ~timıJJeıi beJfrdifini'' ile • <) • .. • 

'""' n .. l a· Halep, ı,, (llususı) - Turklerın 
·~-" ıonra şoy e ıyor: 
. ~~ aılb ay evvel Mon:treuıt nümayişlerinden bir gün önce Arap. 

lar Antakyada tezahürat yapmı~lar. •1na31nda boğazlan kendi 
dır. 'rcz.ahürata istirak edenlerin sa. 

ASIM US yııo;ı gayet azdır. Ru yiizdendir ki 

Sonu. Sa. 2 ii. 4) nümayişçilerin mikdarını fazla göı-;. 

1-'ıı\'oslav - Bulgar misakmdan sonra 

Bir Bulgar - Romen 
ilnlaşması da bekleniyor 

'Y ~oalav - Bulgar misakı yarın imzalanacak - İmza merasi . 
QbJlde Romen Bqvekili de bulunacak -

I 

bir sil'1h14 beklemckt.e<Ur 

termek için Araplar şehri dört defa 
dolaşmağa mecbur olmuslardır . 

Tezahür.ata iştirak eden araplar 
köylerden cehren ' 'e para zorile geti. 
rilmişlerdir. Jl sonkftnun tarihli An. 
tak)a Arap nümayişi için Araplara 
2000 Suriye lirası verilmiştir. 
DOCRU SOYL/J'Ei\' TERCIJ,HAN. 

LAR TEJ'KIF EDIJ.JDI 
Antakyadaki Türk heyetinin mü. 

~ahitlerle konuşmalarında tercüman. 
lık etmi:o: olan Memduh llolef ve 'Ali 
l\fuh:oıin Uerekct }'ran.sızlar tarafın. 

dan te\ kif edilmi~lerdir. Bu tercü. 
manlarJn kabahati. Türklerin dedikte. 
rini olduğu gibi SÖ) Jcmiş olmalarıdır. 

(Sonu: Sa_ ! Sü. 1) 

Fransız donanmasi 
hazırlanıyormuş 

Buna bakılarsa 

Yeni müzak. ere/er ~ene 
bir netice ver migecek 

Paris. ı;:: (A.A. l - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiııyor: 

Petit Parisien, Kahire muhsıbirine 
atfen Türkiyenin daha uysal davrana
cağını yan resmi Ankara ha~rlcrine 
na.?.aran Sancağın Franşa \'e Türkiye 
himayesinde idari muhtariyetini talep 
cdeceğimizj ve fakat Suriye vahdetinf' 
siyaseten ilhakına razı olac~nn1z1 yaz 
maktadır. 

(Sonu: Sa. '!Sil. :n 

Bl·lgrad, (lhısu~i muhabirimizden) 
Y ugos la V) a i 1 c n u lga rista n a ra~ın da ... ~,..llflltıd'_,-.ı,_11"111_._,~llllıl--• 
at,cfı kararla,..trrılan ebedi dostluk H' 

ademi te<~a,·üz misakının hu a~,n on 
be;;;:indc burndn imzalanacağı re~men 
haber verildi. '.\lisakı imza iciıı Bul. 
gar Ba,.,·ekili Kö~ lvanofun bura)a 
geleceği d<' tnhakkuk etti. 

Gazett'lerin. bilhru "'a iki hu:-uı- ü. 
zerinde durma!, j ... tedil..lrri g-öze c::ar. 
pıyor: 

1 - lnw.a t•diJec<'k olan muahede. 
nin Balkan \ntantı cerçl'\'l'.Si i~Jnde 
olduğu. 

(Sonıı: Sa. 2 Sü. 5) 

Berut'u kaybeden 
Şam yaşamaz 

• adJ'i ERTEM 
- 5 inci sayıfada -

Ukalahk mı? 

l\"1aull.a1ı AT AÇ 
- 3 üncü sayıfada -

) li vardır· VEKİLLER HEYE Ti TOPLANDI ( 

1 Ankara. 13 (Hususi) -Ba~vekil hareket etmeden evvel icra ' 
~ Vekilleri Heyeti kendilerinin reisliği altında toplanarak muhtelif iş· ~ 
! ler i.izerinde göri.işmelerde bulunmuş ve bu işlere ait kararlar verınis- ~ 
= . = ~ tır. : 
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Adliqe Vekilimizin sözleri 

Yeni Avukatlar Kanunu 
Kemalizm'in derin izleri ile 

takviye edilmişi~~ 
Ankara. 13 (Hususi) - Yeni avu -

katlar kanunu layihasını gözden geçir
mek icin teşkil edilen komisyonun bu -
günkü toplantısın-da, .Adliye Vekilimiz 
bir nutuk .MJylm.i,tir. SösJeri an81nd!I 
şu noktayı ita ret etmiştir: 

Eldeki projenin en bariz huıuıiycti 

avukatlığı amme hizmeti mahiyetinde 
bir meslek addetmiş ve avukatların hu
kuki bilgi ve tecrübelerinin adalet hiz
metine tahsisini, mesleğe gaye o1ara1< 
göstermi§ olmasıdır. 

Adliye V ckilimiz bu prensipleri izah 
ettikten sonra ~öyle dert\i§tir: 

İnkılap yapmıs yeni bir rejim kur -
muş olan her yerde avukatlık mesleğini 
o inkılabın esaslarına göre tanzim za • 
rureti verilmiştir. Nitekim İtalya avu -
katlar kanunu sür'atle faşizmin icapla • 
rma uygun bir hale geldiği gibi Alman 
avukatlar kanunu da bugün nasyon~ 

sosyalizmin damgalarını tasımaktadır.I 
Biz de layihamızı Cumhuriyet~i. milli . 
yetçi Iayik, devletçi, realist rejimimizin. 

A dliyc \' d:'ilnııi:: Şilkı-ii So1"(ıcoql11. 

bir kelime ile Kamalizmin rlerin izleri ile 
takviyeye çalıştık . 

Yeni Memurin Kanunu 
Bu kanunu eski kanundan ayıracak 
mühim ~sasları neşrediyoruz: 

Memurların siyasetle iştigallerini 
meneden kanuni madde kaldırılıyor 

(\azısı 4 üncü -sa.- ıada} 

Tr~l;il cdilocrl; u1oıı r:a~ •ı 'Birliğinin i.<1tafiisii f7:1'ri11d.r pliı'ii..J711ek i{in Anbl
ı·o.•ıcı ıl 1·< , Jr, ı ,.ı,; <m.:.rtccilcr A nlmrodalı·i f oplmıt ıla rım diin 11a::m~ 
111;. llıt t"<1<lıı ccıı.cbi 11whalıiı'lcri llaridt1c 11c Dalıi.liye n:kılleıimi:;le b4r'liktc 

,,;;f'Vyoruz 

-
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Akdeniz Anlaşması ile 

ltal ya nelerden vazgeçti? 
Anlqmaclan evvel İtalya bpanyadan başka Anadolu, Dahnaçya 
•e Tunus için ihtiras besliyonnu~. 

ita/ya Akdenizde Almanqaqa bir 
. 

vermış .• ·tayl}are üssü de 
"PcıN - Soir ,, gru:ete.rinin Roma) 

muh4biri "iyi malumat akm bir zc_ 
tın.,,., lngilterc ile ltalya Ma3tffd<.ıki 
"Gentlm.cn'8 agrcerrı.ent,.. hakkında 

kend.i.Mn.c ~' 'beyanatta bulımdu§ımıı 
ga::e~ne bildiri.yor: 
İtalya ile lngilterenin Akdeniz havza 

smda zaman altına aldıklan arazi jf. 
tatukosunun manası şudur: 

1 - İtalyanın yalnız 1spanya tanı
fmda degil, bc.ı.şka tarafta da arazi ih
tirulanndan vazgeçmesi. 

ya da girer. Malumdur ki Yugoslavya 
ile olan yakınlaıımayn rağmen, bilhas
sa Trau ve Sebeniko gibi, bazı yerler 
hakkında İtalyan talepleri uzun müd
det devam etmiştir. 

Meselenin MU86olini • La.val anlaŞ
malarile halledilmesine rağmen Tunus 
meselesi bile mevzuu bahsolunabilir. 
Bu anla.~manın bir gün ilga edilmek 
ihtimali varit görUlmektedir. Bugün
den itibaren bütün bu meseleler tag. 
fiye edilmiş sayılabllJr. 

2 - İtalya Akdenir.de ileri sürebi. 
leceğl taleplerde Almanya.ya dayan
mıyacaktır. Şunu hatırlamak lazımdır 
ki, Montreux konf eransmdan sonra 1-
talya, fngiltereye ve Rusyaya kareı ıu. 
zumundn kullanmak Uzere Leros ada

Atatürk'ün 
teşekkürleri 

İstanbul, 13 (A.A.) - Riyascti
cumh ur umumi katipliğinden: 

Azlı arkadaşı Nuri Conker'in ölü
münden dolayı aldıkla..ı·ı taziyet lel
gra!larmdan pek mütehassis olan Re
isicumhur Atatürk, tcşekk\.irlcrinin A
nadolu Ajansı vasıtnsilc ilctilm('sini 
emir buyurmuşlardır. 

Nuri Conker'in cenazesi 
dün kald1r1ld1 

Ankara, 13 (Hu.susi) - B. ::\1. Mee. 
tisi lteis \'ekili Ye (;aziantep mebusu 
~uri Conkerin re-nazesi bugün hüyiik 
törenle kaldırılarak Cebecide ~ehitli. 
ğe gömülmüştür. 

Cenaze merasiminde B. M. Meclisi 
Reisi Abdülhalik Renda, Baş,·ekil Is. 
met lnönü, ,·ekiller, mebuslar kor. 
diplomatik Ye Vekaletler ileri gelen. 
leri ye çok kalabalık bir halk hazır 
bulunmuştur. 

Başta Atatürkün gönderdiği çelenk 
olm:ık üzere elliyi mütecaviz çelenk 
merhumun meznrına konulmuştur. 

Başka taraftan maksat bir defa 
Anadoludur. Anadoluda, ltaıyanm Ki
Jikya hakkında bazı taleplerde bulun
masından korkuluyordu. ÇUnkü harp 
sonunda burası 1talyay:ı bir manda o
larak verilmişti ve İtalyanın o zaman
ki "liyakatsiz,, hükQmeti bu teklifi 
reddetmişti. 

sında Almanyaya bir tayyare UssU ver ---------------

mişti. Profesör Af et 
Ba~ka taraf çerçevesine Dalına.ç-

Antakya heyecan içinde! 
(Usyanı, ı incide) 

NÜMAYiŞTE YIRMIBINDEN 
FAZLA TlJRK VARDI 

Şam, 13 (Hususi) - Sonkanunun 
12 inci günü Antakyada Türkler ta. 
rafındaıı sabahleyin saat 9 dan öğle. 
den ı=:onraya kadar süren muazzam 
bir nümayiş yapılmıştır. Havanın 

kar fırtınnsile kapanmış olmasına 
rağmen nümayişe 20.000 den f:ı:zla in. 
snn iştirak etmiştir. 

Kadmlar. erkekler, mektep tale. 
heleri de muazzam kafileler halinde 

rahman, Şeyh oğlu Sırrı, Kiirtoğln 
Hamit tevkif edilmiştir. Birçok Türk. 
ler de tevkif Jçin aranmaktadırlar. 

Kınkhan mesalihi hassa zabiti, 
nidemuhtar Abdurrahmanı 10 sonka. 
nunda geçen hadiseler hakkında Türk. 
ler aleyhinde ihbaratta. bulunması 

için tazyik etmiştir. 
Hadise esnasında Araplar tarafın. 

dan ağır surette yaralanan Mahmut 
ismindeki Türkün ikamet ettiği eve 
hekim getirilmesi için müracaat edil. 
miş ise de zabıta kuvvetleri taraCın. 
dan müsaade edilmemiştir. Yaralının 

nümayiş kafilesine karışmışlardır. nın hali fecidir. 
lhl.'5bl kadınlar bile başkalannın yar. --------------

TUrk medeniyetini gösteren 

ilmi bir hakikati 
ortaya çıkardı 

Cenevre, 13 (Huauıt) - Profesör 
Bayan Afet Cenevre Coğrafya Cemiyeti 
toplantısında bir konferans vermit ve 
yine prof esörUmUz TUrk kartoğrafı Piri 
Reiıin 1513 de yazdığı bahriyeye ait 
kanunlar. çizdiği haritalann o tarihe ka
dar yapılnııt olan haritaların en mUkem.. 
meli olduğunu projeksiyonlu mukayese
lerle göstermittir. 

Konferansın ıonunda Cemiyet reisi 
haritacılığı Türklerin bu derece ileri gö 
tUrdilklerini bilmediklerini; bu yüzden 
bir ilmi hakikatin daha öğrenilmesine 
yardım ettiği için profesör Afete tC!ek
kUr etmi3tir. 

dımile nümayiş kafileleri aras1na gir Tlmea gazeteai ---------------

mi~~~!~~adaki bitaraf müşahitler lskeneriın limanını Fransız donanması 
nümayişi köprü civarında bir binanin (Ustyanı 1 incide) 

~p~ı tinUnde seyretmi,lerdlr. Ken. kira ile tutmak Bu millhem neşriyata Fransız nok-
dılerı halk tarafından ~ellmlanmış. tai nazarında bir tebeddül olmadığını 
Jardır. istediğimizi söylüyor gösteren dünkü "Temps., in makalesi 

Türk halkı, nümayiş esnasında: ilave edilir ve donanmanın hazrrlıkla-
""" Atatü' k' y · tikıaı t Londra, 13 (A.A.) - Reuter a.jan. 

.1. ~"38Jn r · aşasın ı.s • • rma bakılırsa. baı:ı.lanacak mUzakeratın 
Y H t ! d. b ,.,, 1 sı bildiriyor: "' 
aşasın a ay .,, ıye a11ırmış ar. bir netice vermiyeceğinc şimdiden hük 

d Times gazetesi Sancak meselesi 
rr. hakkmda ya.zdığt bir makalede diyor medilebilir. Anlaşılıyor ki maksatları 

TEHDJ/J MI EDiYORLAR? ki: vakit kazanmak ayni zamanda Antak-

Lizkiye, 13 (Hususi) _ Reyhani. Tilrkiyenin davası kanuni bakım- yada heyecanı yatıştırarak tahkikat 
) edeki kanlı hadiseyi takip eden gü. dan zayıftır. Fakat şurasını kabul et- komisyonundan müsait rapor almak
n:.in akşamı Kirikhan mesalihi has.sa mek 11.zı:m.dır ki, a.meıt nokta.i nazar.. tır. Gazeteler Reyhaniyedc, bir ölii 
1 ... 'lbiti. jandarma vasıtasile Türk ileri dan Ankara hüldlmetinin davası lehin- bir çok yaralı hadisesini komisyonun 
;~tenlerini toplamış ve kendilerine de söylenecek çok şey vardır. Filhaki- gözü önUnde silah kavgası diye anla
:oc;la Suriye aleyhtarlığı yapmamnla. ka İskenderun Türkleri Arap id~i- tılıyor. 
tını ve Fransızlara aleyhtarlık ettik. ne geçmekle bUyük bir tehlike altına Paris, 13 (A.A.) - Anadolu ajar.-
leri takdirde akibetlerjnln feci olaca. gireceklerdir. sının muhabiri bildiriyor: 
;:'rnı 111Öylemiştir. Bazı TUrk gazetelerinin kısa süren Ormesson, Fignroda Sancak ihtila-

(J 1 ,.ıkııılarma ragm~ en Tilrkı'yeyı· sergu" _ fını, Fransanın bu ha validen ~ekiliyor 
N ."1AY Ş YAPANLAR 1'EVKIF !< ~ 

EDiLDi zeştçi emeller beslemek veya Hıılebi !s- sanılınasiyle uyanı:ı.n eski Türk - Arap 
kenderun limanından • Türkiye hUku- düşmanlığile izah ediyor. Muharrir. 

lialep, 13 (HlLqusi) - Reyhaniye. meti bu limanın bir kısmını kira ile Suriyeyi, 1talyaya devir yahut Ana.de-
deki .hadl.C!enin müsebbibi Araplar ol. tutmak istemekle beraber _ mahrum luda yeniden nüfuz mıntakaları taksi
duğu halde mahalli hükumet tarafın. etmek arzusunda bulunmakla ittiham mi ihtimali gibi faraziyeleri giilünG 
dan Araplara bir sorgu bile sorulma. b larak dı"yor kı' · i~in orta.d& hiçbir sebep yoktur. u · 
mı~tır. Buna mukabil Türkler aran. "19!15 k{nıllııu.saııi-'iin.dc Roma iti-Türklycnin harici siyaseti o kadar 
mr..: hanların arasında tevkifat yapıl. ı ·ı Fı· ...... oa .,_ ltal1r<ı arasında livrtı "" düzgUn ve o kadar muslihane olmuştur <ı ' .... .., ıw - • • 
mıftır. Muhafızlıktan mahalli hAldm. ki, bu gibi şilpheler haklı olamaz. Bu- pa harici lıiitfüı mc.~eleleri ta~f iyc d-
H~c. bütün adliye ve hukuk esa.cıları. · t" nunla beraber Türkiyenin !skendP.run mı§ ır. 
nın hilafına olarak, Türklerin ~iddet. Tilrkle!'lnin akıbeti ha.kkında.ki enıUşe Türkiye itiraf uulıuı :evk tluy<lufju-
lc cezalandırılmaları husuf'u hakktn. l · d" ·· tl"'k1c 1aal ~:r tadı'lcı"lı"k '' !eri çok samimi götüktiyor. Bunun i- mıız nr mıt,~ u · .ı vı 
tln emirler verilmf,tir. çindir ki Ankara hükiiınetinin sert ten ı»olitikası takip ediyor. Hitlcr'in usıı. 

Esase11 Kırık.handaki sulh hiki. kitlerde bulunmaktansa meselenin ttt. Ziine, <1.ost9<1 mii.:akerc yolwm tercih 
Mi Türkler aleyhinde oldofunu mil. viyesi için Sancak ile Suriye arasında ediyor. Boğa::lar ::xıferindC"tt sonra ~inı
teaddJt daTalarda izhar etmiş bir a. bir federal ittihat kurulması şeklinde eli Sancak işilli de ault. 
dtmdır. Son hadise dolayıslle de yapıcı ve faydalı bir teklüte bulunmuş CENEVREYE DARILMAMAlı!IZ 
'l"lh·kleri şiddetle tecziye edeceğini olması ~ok iyi bir haberdir. iSTENiYOR 
nçık~ 'ıe herke.sin yanında ifade et. --------------
m'ftlr. 

Türk halkı, hakimin bitarafhktan 
nyrıimış olması ve reyini ihsas 
etmesi dolayısile bu hl.kime itimat e. 
demiyf'cekJerini müşahitlere bildir. 

ÇUk 
mi ler n tahkikat heyetine bir de 
1'ürk hii.kim ilhesini istemislerdir . ~ . 

REYHAN/YEDE TEDHiŞ 
IJ.4.ŞLADI 

Şnm, 13 (Hususi) - lteyhaniyedc 
tcdhİi! ba lamı tır. Polisler ve jan. 
darmalar, milisler kol kol Türk nle. 
rini basmaktadırlar. Halk . okakln. 
ra çıkamamaktadır. 

'l'!irklcrden ,\lfıattin oğlu . .\bdur. 

lngiltere 
Tereya§ını topa tercih _ 

ediyor fakilt ••• 

Silahlannıak için 
borçlanıyor 

• 
Londra, 13 (A.A.) - Dün akşam ec-

nebi matbuatının §ercfinc verilen bir zi
yafeti müteakip söylediği bir nutukta E. ı 
Eden demi9tir ki: 

"Biz tereyağmı toplara tercih ediyo
ruz ve iktısadi bir teşriki mesai temin 
etmeğe uğra§ıyoruz. Avrupada sükCı -
netin iadesi için sarfettiğimiz mesai di
ğerlerinin de, topa ihtiyacı olmıyan bu 

Ccnevreden Petit Jouruala l.!ldi
riliyor: 

Konsey içtiınaının tehiri iyi hir n
Iamct sayılıyor. Burada Türkiycnin 
te~riki ınesnisine çok ciddi ehemmiyet 1 
\'Crilmekte onu Cemiyeti Akvnnuı dn
rıltacnk herhangi kararların elim ne
tnyi,•inclcn korlmlm:ıktnd.ır. F'rnıısız 

tezini:-ı doğruluğı.mdnn k!mse ı;üplıc et 
miyar. rnr anla~nuı. temenni ohıııuyor. 

dünyada tereyağı yemelerini temb için
dir ... 

Londrn, 13 ( A.A.) - Sitenin mü ta · 
leasrna göre, bu sabahki kab!nec!e eö -
rüşülen teslihat için Hizım olan para bir 
istikraz vaıııtasiylc temin edilecektir. 

. Bu iıtikrazın akdi uzun sürmiyecektir. 

Holanda Ticaret Heyeti ile 
müzakereler bugün başhyor 

HoW.niLa tioarct h"6yeti Ankarad.a trenden 

Ankara, 13 (Telefonla) - Bir tic:aret anlaşması akdi i!Sin memleketi: 
gelmiş olan Holanda ticaret heyeti yarın (bugün) iktrsııt Vek5leti ile teı:tl.8 

ba~lıyacaktır. Müzakerelerin çok uzun sürmiyeceği ve yakında iyi bir neuct 
anla~manrn imza edileceği ümit olunuyor. 

--~-------------------~-------------__./ 
Türkiye 

Montreux konferanaı 
zamanındaki 

Siyasetini değiş
tirmiş değildir 

( U styanı 1 incide ) 
kararile hem iıral, hem tahkim edebi
lir, böylece b:ir emrivaki aiyueti t.tbik 
edebilirdi. O zamanki ahval ve teraite 
göre böyle bir teıebbüıe kartı büyük 
devletlerden hiç biri ses ıde çıkaramazdı. 

Türkiye bunu yapmadı. Sadece muahe
deleri bir taraflı bir hareket ve kararla 
deiiıtinniı olmamak için yapmadı. Bun
dan dolayı konfenmaa iıtirak eden dev
letlerin rnurahhaılan Türk hükumetine 
kartı takdirlerini açıkça göıtermiılerdi. 
Acaba o zaman bu yolda hareket eden 
Türkiye bu defa ıiyasetini niçin ıdeği' -
tinneğe lü7"l1m eöm:vnr?,, 

''Paris Soir" gazetesinin bu sözlerin
de bir samimiyet duygusu gördüğilmüz 
için biz de kendi düşüncelerimizi yaza -
lım. Türkiyenin İskenderun meselesi 
karşısındaki vaziyetinin Fransız meslek. 
daşımmn gördüğü ve anladığı §ekil:lc 
olmadığını izah edelim. 

Hakikati halde "Paris Soir" ın zan -
nettiği gibi Türkiyenin arsıulusal sulh 
siyaseti değişmiş değildir. Montreux 
konferansında hükumeti idare eden in -
sanlar yine o insanlardır. Bunların tat -
bik ettikleri siyaset de yine o zamanki -
nin aynıdır. Türk hükumeti muahede -
lerin bir taraflı bir kararla bozulmasını 
istemez. Fakat ken'llisine kar~ı bir mu.:ı -
hede ile söz vermiş olan bir başka dev
let kendi karan ile bir taraflı olarak bu 
muahedeyi bozmuşsa buna karşı da sü -
kutla mukabele edemez. 

Türkiye verdiği notalarla resmen 
bildirmiştir ki 1921 Franklen Buyyon 
muahedesi Fransa tarafından tatbik e -
dilmemiştir. 1930 senesinde İskenderun 
için kabul ve tatbik edilip bu defa hü -
kiimetin ;esmen vakıf olduğu kanunu . 
esasi ile, hatta bu defa imzalanan Fran
sız - Suriye muahedesi ile bozulmU§ -
tur. Fransa hükfımetinin, Sancağın hu
kuki ve idari vaziyetini değiştirmek için 
1921 muahedesi mucibince daha evvel 
Türkiycnin muvafakatini alması liizım 

gelirdi. Fransa buna lüzum görmeksi -
zin Suriye ile İskenderun Sancağının 

mukadderatını ı.leğiştirir bir muahede 
imzalamıştır. Bu takdirde bugün ortn
da hiikmüne riayet edilmek icap eden 
bir muahede vardır denilebilir mi? 

Bununla beraber Türkiye yine iyi ni
yetini göstermiştir. İskenderun mesele
sini konu§mak için Milletler Cemiyeti -
ne gitmeği kabul etmiştir. Fakat buna 
mukabil Fransız hükl'ımetinin ciddiyetini 
ve iyi niyetini gösterir bir hareketle 
karşılaşmamıştır. Demek ki Lugün Tiir· 
kiye hükumeti l 921 muahedesinin Fran
sa tarafından bir taraflı bir kararla bo
zulmuş olmasına rağmen hfüa sulh va -
sıtalarından aynlmamağa çalışmaktadır. 

Fakat bir devletin sulh prensiplerine 
bağlılığı ne derccl'lerdc kuvvetli olursa 
olsun elbette sabır ve tahammülünün de 
bir hududu vardır. Türkiye bütün sulh 
vasıtalarını kullandıktan sonra bu sabır 
\'e tahammül nihayet bulursa cihan kl
ınoyu elbette kendisini mazur görecek -

YugoslavyadS 
dini bir ihtilaf 

,ı 
Ortodoks Patrı~ı hUk0rf1 
azalar1nı aforoz edece~ 

Belgrat, (Hususi) - Bugün ~il~ 
lav cfkirı: wnumiyesini işgal edctl tf) 
selelerden biri hiikumetin Papalı~ 
kamile akdettiği konkordatoya. 
doks patriğinin şiddetli itirazlnrd~~ r 
lunmasıdır. Bu konkordato ıasd1 t 
dilmek üzere Mcbusan meclisine \1f ~ 
miştir. Fakat Sırp patriği ko~0Jı,J 
tonun tasdikini ortodoks kiJiscsı tifo 
!arına tecavUz olarak telitkki ctşrııı' 
den hükumetin ortodoks ~. 11.1 

karşı kilisenin kendisine ver~igı , 
tün salahiyetleri istimal edeceS'lrıi 1~ 
ni aforoz edeceği tehdidinde bil t' 

muştur. Ayni zamanda MebuJ'° ~el 
!isinin bütün ortodoks ıiz:ılart da. dl 
kordato lehine rey verdikleri ~k /. 
aforoz edileceklerine dair teboıt .ı 
tupları almışlardır. Patriğin rlyıµ' ~ 
de toplanan Bclgrat Sen SinodU.

1 1 

kordatonun reddi için Ba§vc1<1 e 
maddelik bir layiha vermiştir. . ..Ao 

Yugoslavyada. 6 milyon o~ 
ve 5 milyon da katolik vardır. 

1 
için bu müna.zaanm çok ~iddetli 0 ş 
ğı tahmin edilmektedir. __/ 

Almanqa Js,,anlJaJaf1 
müstemleke almaqırıca 

ayrılacakmış! &'. 
Londra, 13 (A.A.) - Nevs. f 

nicle gazetesinin Paris muhabirııı"ııt-• 
re, Hitlcr General Faupclin ••fr~~ 
ya 80 bin kişi lüzım olduğu .. btı \ 
daki beyanatına "hayır,, cevab'.ıst. 
memiş ve fakat buna mukabil ' ·~t 
yayı ancak müstemleke elde cttl 
sonra terkedeceğiz,. demi§tlr:_,/ 

Yugoslav - Bulg8f 
misakından sont8 

(Ustyam, 1 iııckle,) t-' 
2 - Hulgaristanın diğer ~/ 

devletleri ile de aynı şekilde rıt e~' 
deler akdetme.sinin şay'nnı tcıt' 
olduğu. . ~~ 

Romanyanın yeni Sofya cJÇİS~ <f' 
çeskonun lüala itimadnnme.sinı ,,_ı 
ıncsi münasebetile Bulgarista11 rol~~ 
tclcri pek manidar ynzılnr yaı i' ~ 
\'e iki komşu devletin bir dostJU a-' 
ahedcsile brtğlanması teşebbÜ5111 f 
ilk defa 193;1 de Romanya kr1l11

11 ~ ~aret eden Kral Bori.-; tnrafırıdB 
pıldığını zikretmektedirler. _/ 

'! ~· tir. O vakit Türkiye bir taraflı b• ,,cJ 
ı arla bir munhedeyi bozmuş olıt11> fll t 
belki karşısındaki devletin bir ıa:,s19 
l:ararla bir muahedeyi bozmuş ol .,p" 
t.lan müteveıı:t vaziyetin icabını > 

olacaktır. ft'< 
Sanırız ki bu izahattan sonra t ;1 

sız meslekdaşlarımızm hüsnUn?'~11ıi' 
hibi olanları Türkiyenin hukul<ı \ e;' 
tini daha iyice anlamış olacakl~'· \·ı 

1 

sen bunu bilenleri de Türl:iyen111 ,~ t 
yetini hatalı göstermeye sa"'a~~,,ıır 
bir şey çıkmıyacağını bir dana o,, 
ceklerdir. &J" 

ASIM ' 
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rF' i k i r ler ve insa.nıa....:ı 
~ . •~~~~~---u 

Yazan: 
Nurullah ATAC / KUltUr itleri KARA KIŞ 

Her Tarafta Şiddetlend· 
Ritapçılarımızdan hiri geçen giin 

hana biı· "miijdc,, H'rdi: 
- Hir haftaya lmclnr hir !,itap <.;ı. 

!.arıyorum: llir X. 
X., XIX cu asır A\'rupa mu. 

harrirlcrinin en ha,·uklcrinden biri. 
dir. Alelı~ım luılıcr~ se\İndinı . 

- IJangi c. erini t crcünıl' ettirdi. n·., 1 • dil c orclum. 
- Bir e erinin tcrciirncsi değil: 

hayatından 'e lıiitiin c.ı:erlerinden 
bahseden bir kitap. 

l\edcrlcndim <lemi) eceğim a nıa sc. 
"İ tıcim de kalmadı. O büyük nrnhnr. 
tir hnkkıncla bir kitap yazılm;ı.c;ı, hizt• 
0 nu tamtmak için kfıfi midir"! Elhette 
kaf i d?ğildir; falrnt o tanıtmak işim• 
bir Par~~ olsun l arar mı? Den size. 
hl~ görmecliğiniz bir adamın ~özleri 
ile renktir, !Jurnu ne biçimdir, boyu 
ile kadardır söylesem, daha da birçol 
lnalumat versem siz, o adam hakkın. 
da bir fikir edinebilir mis iniz? Bazan 
edindiğinizi sanırsınız. t;zun zaman 
0 nu adetn bildiğiniz kanaatile yaar. 
Sıtı ı:.G. Fakat bir gün o adamla karşı. 
laşırsınız; şaşar n: ''Ill'n sizi hiç c!c 
böyle bilmiyordum; bana sizi ynnlı!J 
anıatIN.)ar? .. dersiniz. Hayır, benim 
sÖylcdikJerim yanlış değildir: gözleri 
0 renktedir, burnu o biçimdir, boyu 
0 kadardır. Fakat bütün bu tafsilfıt 
h.i.r adF.nıı ''tasvir,. ec1t'!bilir mi': Dii. 
tun tesirini verebilir mi? Buna mu. 
kabil çok iyi tanıdığınız bir kimsenin 
boy unu lJosunu, burnunun seklini, hat 
~~ ~ 

"'"' gözlerinin rengini iyice tayin ede. 
tnemeniz de l·abildir. Fakat onu iyi. 
ce tanırsınız; yıllarca görmeseniz, bu 
Yıllar içinde o haylı da değişse siz 
Yine onu binlerce !\işinin içinden a. 
:}·ırdedelıilirsiniz. Çünkü sizin haf11 .. a. 
tı ızcla o adam bütünii ile, tesiri ile 
llle\'CU~lur; sanki filen mevcuttur. 
lla~kasının tarifi ile edinc('eğiniz fikir 
i c bir haynl, hir ·\eltim olr.t;lktan ileri 
.ı.' oll1~. 

. 
İ 'j tİl'. Ben Fransızca üç dört cilt oku. 
<lukt:ın sonra Yoltaire hakkında gün. 
lcrc:-e .söz siiyliyebilirim. O muharriri 
tanıdığıma kendimi de kandırırım. 

Jf attfı o üç dört ciltteki fikirleri yan. 
yana getirip biribirine karı~tırarak 

Jıic birinde bulunmıyan fikirler çıkar. 

tır YC: '·Bakın ben Voltaire hahkınlla 
kim enin söylemediklerini söyliyebili. 
> orum, bunları lıen görüp buldum!,. 
diyebilirim. Fakat Yoltaire'in bir tch 
hikfıyesini tercümeye cüret <.•demem. 
(iiıü .. ii çok zordur. Oteki iş gibi hok. 
ı.alıazlığa ela gelmez. l\Iüldfatı da 
daha l\üçüktür. Yoltaire hakkmda 
tetkik kitabı ~azmış adam için: ·'Alim 
adam! Çok okumuş. nc!cr biliyor 
n cll•r !., elerler: tcrciimc cc!<'ne i~t·: 

'· .ı. · c olacnk7 Tercüme! .. c~c~ ip omuz 
s ilkerler. J{olayca iş görmeli ve ko. 
layca ~iihret edinme!\ için tetkik kita. 
hı ynzmağı tcrciimc} ~ tercih l'diyo. 
ruz. 

Kariler dl' onlan tercih e<liyor. 
... "için'! Çiinkü o da işin kolayını arı. 

yor. Homcros hal•kında yüz sayıfa. 

!ık bir tetkiki okumak, destanlan o. 
kumaktan daha kolaydır. Hem o yüz 
sayıfadıı yalnız Hemeros ve eserleri 
hakkında değil, daha birçok Ş:!) ler 
hal.tonda ma!Umat edinirsiniz. Artık 

tereddüt edilir mi? 
Hem karilerin acelesi var. Çabuk 

çabuk bir~ok ~eyler bilmek, öğ·renmek 
is tiyor. Ama l\emmiyet zenginliğini 

licnfiyettcn feda ederek kazanacak. 
mrş, ne çıkar? Türk muharririni n 
de, kariinin de Anupa edebiyatında 
fılim olmak hususunda acelesi ,·ar. 

Asıl sebep bu da dcf;il : Biiyük mu. 
hanirlerin eserlerini değil, onlar hak. 
kındnki tl'tkik ve t enkit kitaplarını o. 
kuyoruz, ~iinkü, ''ilim,, dediğimiz şc. 

ye ··sa na t ,, dan fazla itibarımız var. 
Büyük muharrirler ne ele olsa, birer 
şaiı·, lıircr hikılyccidir: halbuki . tct. 
liik \ ' f' trnkit kita plaı·ı yazanlar, de . 

Bayrak töreni 
Ecnebi ve eka.liyet okul

larına bu hususla 
dırektif ler ve1ldi 

Akalliyct okullarında da resmt ilk 
okullarda olduğu gibi bayrak töreni 
yapılacağını yıwnı§tık. Uzrmgelen di 
rekt!fler okul idarelerine bildirilmiır 
tir. 

Pazartesi ve cumartesi günleri bay. 
rak töreni yapılacak ve bu t örende 
bayrak mar31, İstiklal m~ı ve 10 un
cu yıl marşları söylenecektir. 

Bundnn başka ilkokullarda sabahla
rı yapılmakta olan andiçme t öreni bu 
okullarda da tatbik edilecektir. 

ölen m ual!imlere yardım 
Öğretmenlere ölüm zamanında yar .. 

dım etmek üzere kurulan yardım san
dığı iiycliftinc yabancı ve akalliyet o
kullarında ders veren türkçe öğret .. 
menleri de dahil olabileceklerdir. 

Rektörün çayı 
Üniversite r ektörü Bay Cemil Bil

sel dün Tıb Fakültesi talebesine bir 
çay ziyafeti vermiştir. Çayda talebe 
ile hasbıhal edilml~ rektör talebenin 
dertlerini dinlemiş ve kendiler ile u
zun müddet görüşmüştlir. 

H Uc;ük Sanatlar nasıl 
h imaye edilecek? 

İktisat vekaleti kilçük san'atların 
himayesi için Ankarada bir kongre 
yapmış, bri himaye kanunu projesi ha
zırlamıştı. 

Vekalet bu kanunu Meclise sevket
meden evvel bazı yerlerin bu arada. 
1sta.nbul belediyesinin de mütnleasmı 
almayı lüzumlu bulmu~tur. 

Belediye sorulan sorgulara cevap 
vcreciliır . 

Anado~u 
• • 

kasabalarına kurt sürüleri 
kurtlar Kağıthane 
gözükmeğe başladılar 

ınıyor; 

civarında da 
Bir iki gilndür havalar tamamile so

ğumuş ve sert bir rilzg!r esmeğe başla
mıştır . Birçok vapurlar, Karadeniz bo -
ğazında fırtınanın dinmesini beklemi~ -
]erdir. 

Marmarada da fırtına başlamış v~ 

Çanakkale boğazında feci bir kaza ol -
muştur. İngiliz: bandıralı Vanduara va
puru, Hüseyin reisin T icareti bahrt isim 
li motörüne çarpmış ve motörU derhal 
batırmıştır. Batan motörden ancak on 
kişi kurtarılmış ve altı ceset bulunmuş -
tur. 

Dün saat 14 de h ava vaziyeti şöyle 
idi: Hararet en çok Z derece, en az sı -
fır. Rüzgar yıldızdan saniyede 14 met
re hızla esmiştir. 

KURTLAR iNMECE BAŞLADI 

Diğer taraftan birkaç gün önce Kah
tane civarına inen kurtlar, iki koyunu 
parçalamışlar diğer, sürülere hücum e -
derlerken köylüler yeti§erck kurtları ka.. 
çırmışlardır. Bu kurt sürüsü arasında 

K!htanenin meşhur topal kurdu da bu-

lunuyordu. Bu topal kurt birkaç yıl ön 
ce ayağından vurulmuJ fakat öldilrute 
memiştir. Topal kurt, yaralanmasına ra 
men eski huyundan vazgeçmemiıı, he 
sene K!htaneye inmeğe ve çok defa d. 
ğer kurtlara kılavuzluk etmeğe bula 
mr§tır. 

ANADOLU DA 

Anadoludan gelen haberlere göre d 
birçok yerler karlar altındadır. Yirm 
dört saattenberi !asrlasız bir surette Ko 
yaya da kar yağmaktadır. Şimendif 

güzergahı haricinde münakal!t tamame 
kesilmi§tir. 

Karamanın Kökçe köyü hayvan a 
]arma kurt sürüleri hücum ederek aftt 
daki hayvanların bir kısmını boğmuı 
lar ve geri kalan hayva nl.an önlerine lr 
tarak dağa kovalamışlardır. 

Gene Karaman::la bir kadınla bir e 
kek tipiden yollannı şaşır8rak o1mUf 
terdir. Bunlardan erkeği kurtlar parça 
lamı~. kadın donmu§tur. 

Milli olmayan cadde isim'eri 
Klod Farer caddesi de 
bu arada kaldırılacak 

k urulmU§tu. İşte bu komisyon lıı 
bul caddfl ve sokak isimlerin.i yeni 
tan tP.tkikt~n geçirdiği gibi kaldınl 

· cak isimler de tesbit edilmektedir • 

o haide biı' muharrir hakkında ğil mi ya efendim? birer fılimdir. Ya. 
·.ilZ,ian bir kitabın l\ıymeti yok mu. ni tetkik ve tenkit kitaplnnnı tercih 
~uı '? o kitap hiç bir i;:;e yaram:ız mı"! etmemiz, mazur görün, ukalalığımız. 

Dünkü a.keam gazetelerinden biri 
Klod Farer caddesi isminin değiştiri· 
lecefini yumıqtı. Bu hususta henüz 
kat't bir karar verilmemi§ olmakla be
raber bu ismlu değişürileeefi môhak

Emn lyet Direktör Muavini kak 1rörUlmektedir. Ancak Dahiliye 
Emniyet direktör muavini Kamil- vP.k!leti millt olınryan isimlerin def* 

rana bir müddet için mezuniyet veril- tlrilmesini evveloe belooiyeye tebliğ 
miştir. İkinci §Ubc direktöril Necati etmiş ve bıı hususta. bir de komisyon 

Bu isimler yeni ba.şt.a.n sıralan 
tan sonra Şehir meclisine vcrilec 
ora.nm karan alındıktan sonra 
edilmek üzere Dahiliye vekaletine 
derilecektir. 

t;p f an dır. 
uctt..! l;ı) mcti vardır. clb~te işe ya. ------------ ---;·1r. O nnıharririn c ... eı ini okumuş o. 

<ltılarn o e.serde bcll .. i gözlerine çnrp. 
~1Yan noktaları gö3terir, anlarnaciık. 
llrı ~ cricr i anlatır. J~upah kal mı~ 
P:1r~aıarm anaht:ırını verir. 

1'enl.it yazısı, <'dc;>iyat tarihi ki. 
tabı birl'r nnahtnrclır. Fakat anahtar 
:ıı1cl·I\ ktpı~ ı ::ı ·mai, i tiycn için !,ıy. 
r,' ctııdir. 13ilınc cl lğim:··. görmediği. 
ıı. . 11 7. 1,apılarm anahtarlnrınclan lııze 
fil'? . 

O anahtarın çoğ'u zaman zararı da 
~~~r. ~iz, Elinizd~ annhi..-ır, o bilme. 
~?ini1., görmcdiJ1iniz kapıyı tahay. 

hılc ba~lar. ınız. lns.ın oğlu her hul. 
~ u...,ında yalnız kendi içinde bulunan. 
:ı.n gör dut1ü için _iz de nihayet o ka. 

l!l?l'•t 1 d k b'td•-· . ! ' • ar"asın a anc.ı · ı ıgınız şey. 

i e~ bulunduğuna kanaat getil'irsiniz: 
h ı.1 nsıı fenası bu bildiğiniz; ~e) !eri 
ı.~)cıliniz eğirir büker, tanımadığ'rnız 
ı:ı ' . r Şekle koyar n . it artık onları. o 
lııl nıec1··· • ·· d · - · · k ıgınız, gorme ıgınız lrnpının ar. 
asından aldığ"ınızı sanırsınız. Eliniz. 

<h·ı. 

1 . \l anahtar :5İZe ı.nımıın arlmsında. 
;.

1
•
11!r h:ıl\kıncla do~ru lıit· fikir Yerme!, 

b~·' le dur. un, hilülds ::izin onlara 

il
i bütün )ab.tncı cc}Jcr t:ı.ı::a\'\UI' d. 
ıc · nızc ebep ol mu:. tur. 

alin t evsiine 90 bin 
lira ayrıldı 

Belediye Daimi encümeni viliiyct 
bUtçesile sıhhiye, maarif, fen heye:: 
ve iktisat biitçeleri üzerindeki tctki:~ 
lerini bitirmiştir. 

İktisat bütçesine geçen sene Hülin 
tevsii için konan SO bin liraya on bir 
lira dahd. ilfıve edilmiştir. İktisat mr
dür muavinliği tahsisatı dn 40 lirndc.v 
55 liraya çıknnlmıı;tır. 

Encümen diğer kısımlar üzcrin<"c 
çnlıı,maktadır. Bu ny sonuna kndar br 
çe daimi cnciimenindcn çıkarak Şclı · 
meclisine scvkolunacaktır . 

dünden Jtibaren direktör muavinine - ------ -.....------- - ----------- ----
w~kalet etmcğe ba~lamıştır. Ruam m!.icad :? les> 

b itmek üzere 
l Takas suiist·mali duruı· 

maaında d UnkU celse 
Ruam mücadelesi İstanbul cihetin

de bitmek üzeredir. İki ay zarfında 
5700 hayvanın kanı ahnmı!:br. Daha 1 
:JOO hayvanın kanı aJrnaeaktrr. •ı 

Haydarpa"adaki Baytar mek-
tebinde de o semtlerdeki hayvanların 
l:nnları alınmaktadır. 

Mart sonuna kadar f:ehrin diğer 
tarafındaki hayv • .nlnrın da l~anln.rı ta
mamen almm15 olacaktır. l\:anları n·
amlı görUlcn h:ı.yv~nlar olursa. bunlar 
öldUrülecektir . 

Çöp yerleri 

Ta.kas suiistimali daYasına a it d 
ruşmaya, İstanbul ruıliye UçüncU ce 
da dUn devam edilmiştir . 

Dlinkli celsede, dava edilenlerd 
birinin vo.ktile ölmü.s bulunduğuna 
ir gelen cevap okunmuıJ, onun hakk 
daki takibat durmuştur. Keşanda b 
lunduğu anlll-6ılan birinin, istinabe yol 
ile ifadesinin almması ve da.va edil 
lerin evvelce mahkt\m olu!l olmadık 
lnrınm sorulması kararlaştınlmı~. d 
ru~manın devamı, 3 şubat saat 14 e 
rakılmı§tır. 

T t hlikell bir duvar Belediye İstanbul çöplerinin top-
B er n <' l m if r I Kifap ~e rg;s·,, . l:ınınnsı için esaslı bir proje hazırla- Ko.batn.şta araba vapur isl~el 

iştir ak <? d iyo r uz maktadır. Bu projenin tatbiki saye- karşısındaki duvnr son yağan yağmu 
Atinadn açılacak olan beynelıniiel sinde çöpler daha ~abuk toplanıp şc- lnrdan yıkılma. tehlikesi gösterm 

kitap sergisine bizden de ner riyat gün 1 hir dııun:ı kaldırılacaktır. Toplanma I tir. 
derilecektir. Bu eserleri Ne~riyat Dcr- 1 - Uyl.ııckı.yc;;ct uldu§unu bilirdim yerlerinin nasıl olacağı da tesbit <'dil- Bu duvarın dibinde bir ele trnmva 
leme dircktörii Bay Se lim Nüzlıct gü. ı am·t, bıwım ııc <lorncl.' olcluyımu şimdi mi~tir. Ancak bu yerler henli~ tnma- ı durak yeri olduğundan burada hal 
türccektir . . öi}re.uiim... men belli olma.mıetır. toplanmaktadır. 

i .............................................................................................................................................................................. : 1 rar~ka~~a~~!~rı~ün )~~~~:f~~ı:~;u 
; Es n a, en Der U e r i n i D i n ı i y 0 ruz ~ . ~~~ tehlikesinin izaicsini istemişle~ 
. . 
: ....................................................................................................................................................................•......... : 

11 
Hu:."lcro-..'un ck..,tanl.ırınr ol,udu. 

hU~a, 'e~n ol\ tı) abilirscniz, onlar D ,. . er neden yavaş yavaş Laşka I\~ \l\ınd,ı }azılmı. tetkik \e tenkit em r c 1 
hı."l·tı· . . . . f ı uı .. • ı · ızın ıçın uyc alıdır. Onlar 

Teşekkiir 
Ç. E. K. Çocu1: Ktltüphane.!ri ida 

heyetinden: 
Çocuk kUtilphanesi manfaatine 'al 

ve belediye reisi D:ıy l\1uhittinin hl 
mayes!nde dUn aksam vcri!en mfü:.a 

ki\Unl:tnız kabil dl•Jilse, :-.izin İ<'İn o • tutma ya başlıyorlar? ta•llnt·d h' ,. ı· d • ıs er 1\i • an ıç nr n} ayol.tur. llcl. 
t .}>.1.r 7.arnr gelir. Hu~iiıı 'l'Url,<.;eytJ ~ 
l•",c~.~~1~ <'dilmrmi) lıiiylik edebiyat GalJtu Ç1. •• ı .. 0 ı1.ı,:y,::ıııın,1,ı ~~ numaralı ulikkfıııda 
h:ıı·kl'rı \'e)n onların muh:ıl'l'irleri drınkci !staın.ıt clcl'tlcrini anlatıyor: 
t:ıı '

1 
ında ~ nzılan frtl,ik ,.c tenkit J, i. • 

) arı . r 
sur.. ' .. ~~· .?nımıza hizmet <:ijyle dur. 

hotuluk etmektedir. 

olaı~~İ) ?.ı·um 1 i lıcn bunları ilk defa 
dın a .~oylenıiyorum. Jfaç defa yaz. 

· '\: ıne d · - I 1 -~1ıı; tı· e l azacngım. nane rgı. 
~:ıh~.~r Şe) i tekrar etmekte hiç hir 

.... r Yvktur 

erıll~Ylik Avrupa muharrirlerinin c. 
erınj t e .. l - . . l hakk rcume ec ccegımızc on ar 

~' teı~da tetkikler, tenkitler yazma. 
bir b ~·cr.~ edfyoruz. Niçin? Çiinkii 

1 

Uyuk eseri tercüme etmek zor biri 

- ncıı olu: ~Cııcılfr lm saıı'atla uğr.aşıyonım. De. 
-mirC'ilık, lJıiyıik sanayi ıı c l;(u/ar ilcr1crsc ilcrlesiıı dai· 
ma va .. 5m1uı.cıı l{izımgfilcıı bir satı'atttr. Çok ince işler, 
anccıl~ ıısta bir clcm ·1 ciuiıı clindcıı çıkar. l"ü-::lercc, bin. 
lercc 1ira11l: bit' mal.:i1ıcııin kiiçill• bir tamirini ba:xm 
bir demirciden ba§lca yapacak kimse bulıınma.:. Fakat 
bütiin bıınlara rai]mcn demircilik i5lmck iizcrcdir. 

Burada iiç. dükldiıı 1.'tlyık dcmfrlcri yapıyoruz. Hat
tci bir arl.-aila .. Jım1.-= diU.Tdinını T:apaaı. Çünl~"l i§ yol:. O 
drıha brt*ka 1~ de ya7>abilir. Fakt.ıt aletleri yol:tur . Bil 
va:::iyct 1.xırrı,rnul't san'atini b1raknwktan ba§ka çare 
bulamrul1. Bmı de ayni oo<.ivette1jim. Görüyorsunuz k8· 

ı·iil.-lc i~ yapıyo.·ıım. Ki.iriik <lcmfrciliğiıı cıı iptidai ua
sıtcısıcltr. IJııııırn ym·i.tıe hir 11uı1dııe kııral>ilscm t•e. §'im. 
di yapnı.akta olclurjımı i! T;arııı doyumoak kadar karlı 

ol11ıa<lı{j11ut göt·c ba§l·:a iş yapabil.sem elbette mcmlclretc 
ele faydalı olurum. B irço1; İ-Jlcr, bfoim c1inıi::dcn gcçc1·
scı 7'6,r edilir. Bazı Avrupa eşyrı." 1vı rdı1·, ki oııı; demir 
halinde getirerek biz daha iyiU:1 illi yaparız. Fakat lm
mm için sermaye ve mal ::e»U: Ui::ım. B unlar olnı:ulan 
i§ yapıla.m.-:ız. Y irmi sene evvel sayıs1:: clemirci vardı • 
H epsi 1xufka iJ buldıllar. Kalanlar ela bir rJiln ya i.şi b1. 
raktuxık 'l.'cya öfüp gidecekler, bu suretle usta demirci 
bıılmak miimkihı olmıyacaldır . 

Demircilerin him.ayesi için dediği"7ı gibi ilk önca 
kredi lazım. Ldzım olan m.akino ve aletleri tedarik et. 
tiktmı aonm 11.er 4§ yapabilir ue 1uı::cınabtliriz. 

' merede çok btiyUk yard:m ve hizme 
!eri olan Yeni Nesil mektebi idare h 
ye tile. Konscrva tuv:ır prof csöı lcrin 
Şehir Oj?Creti sayın artistlerine. Day 
Muallaya. Naşit temsil heyeti say 
artistlerine ve çok değerli profes· 
Zati Sungur'a bütün çocuklarımız " 
kendi namımıza alenen çok tcrekkti~ 
ler ederiz. 

Başkan: Dr. Ihsan Sami 

A<:•k m•ktup: 

!ltdycıtta Bay Ş. Ziya Seyh~ıuı: 
Haklı ynıınız :Maliye vekiline ;;önd 
rilmiı3tir. Dikkate alınacağında şUph 
etmeyiz. 



Yeni emuf n Kanunu 1 Çinli 
nına 

yıldız vata
döndü Sava Emanetçioğlu 

meselesi Bu kanunu eski kanundan aq1racak 
mühım fsasları neşredı9oruz. 

~;:( 
... ,. 

Memur arın siyaset e iştigallerini 
mene en kanuni< madde kaldırı'ıyor 

Bu aıtı mevkufıu sahtekarlık dovaç·na, 
dün de bakıldı. Mevkuf .ardan ~örcı.ü
nün saiıverı,me istekıe1 ı ıeacı.edıtdı 

Cumuriyet Halk Partisi Kamutay 
grupunun evvelki gunkü içtimam;:la me 
murin kanununun tadili meselesi de mev
zuubahsolmuştu. Parti grupu komisyo
nu tarafından bu hususa dair hazırlan
mıs olan rapor söz alan hatipler tara -

ndan takdirle karşılanmıştır. Verilen 
rara göre raporu hc.zırhyan komis -

za ı grupça kabul edilen esaslar 
ir inde yeni memurin kanunu layih3-
ı hazırlıyacak ve bunu Meclis reis 
· e b'r kanunu teklıf şeklinde vere -

c ktir. Bu teklif heyeti umumiyece usu
dairesinde teşkil olunacak muhtelit 

,. b r komisyona havale olunacak, komis -
onca yapılacak tetkikat üzerine layiha

nın alacagı son şekil heyeti umumiye -
ye gelecektir. 

Aldığımız malumata göre yeni me -
murin kanununu eski memurin kanu • 
nundan tefrik edecek en mühim esaslar 
unladır: 

1 - Bugünkü memurin kanunun:ia 
(idareten azil) usulü yoktu. Yalnız m~-

4 murlann vekalet emrine alınması vard:. 
Yeni memurin kanununda (vekalet em -
rıne almak) dan başka (idareten azil) 
c ası da kabul edilecektir. 

2 - Şimdi mer'iyette olan memurin 
nununa göre memurların siyasetle iş-

ti ali memnudur. Halbuki on, on beş se
denberi dünya vaziyeti çok değişmiş

t"r. Bu değişiklikler arasında ıdevlet için. 
de memurin kadrosunun vaziyeti de d.:ı
hrldir. Onun İ!rin tek parti esasına da -
yanan bugünkü inkılap rejimimiz mu -

"ncc bugün valiler vilayetlerde Par
ıi reisi vazifesini de ifa etmektedir. Bu 
ı b rla yeni yapılacak memurin kanu -

u bu husustaki kanuni aksaklığı düzel
ce tir. Memurlann siyasetle iştigal -

1 rin · meneden kanuni madde kaldırrla
c 1 r. 

J - Mevcut memurin kanunu muci
. c hariciye memurları ile ordu me!!

rmın ecnebi tebaasından kadınla 

vl nmeleri memnudur. Bu memnuiyet 
h r sınıf memurlara şamil olacaktır. 

4 - Bugiınkı.i layiha memur tarifini 
t- ·a etmekte ve ücretle maaş ara -

ki hükmi farkı kaldırmaktadır. Ye
ihaya göre çıkacak kanun nazarın

"devletin amme hizmeti kadrosuna 
hil dıı.imi bir vazifeye ücretli veya 

maaslı olarak salahiyetli makamca ta -
yin edilmiş olanlar (memur) sayılacak'' 
tır. Maaşlı veya ücretli memurlar ara -
smda vazife ve mes'uliyet noktasından 
hiçbir fark olmıyacaktrr. Ancak ücret 
lt memurlar bu kanunun tahvil gibi, izin 
iibİ, devletçe t~davi gibi, açık, martı -
ziyet ve tekaüt maaşı, peşin tediye gibi 
hükümlerinden istifade edemiyecekler -
dir. 

Ancak kanun (müstahdem) sıfatını 

kaldırmış olmıyacaktır. Memurluk sı -
fat ve şartlarını haiz olmadığı halde 
kendisine devlet idarelerinde vazife ve -
rilenlere müstahdem denilecektir. Bun
lar bu kanun hükümlerinden hariç tu -
tulacaklar, ve haklarında mukavele var
sa mukavele, yoksa. umumi kanunların 
hükümleri tatbik olunacaktır. 

Memur olabilmek için ecnebi ile ni -
kahtı olmamak dahi dediğimiz gibi ka -
yıtlar arasına konulmaktadır ve nikah -
a1z oldukları halde ecnebilerle karı ko -
ca gibi yaşıyanların da memurluğa alı
namıyaca ~1 kaydedilmektedir. Nikahtan 

vvel Ti.ırk tabiiyetini iktisap etmiş o -
l nlarla evlenmek de memurun mensup 
oldu u vekaletin izinine bağlı olacak -
t r 

F na ahl[ık ile dile gelmiş, kumar oy
t •<;, kumar oynamayı adet edinmiş 

ofa la la haysiyet kırıcı bir suçla mut -
k sı rette ve herhangibir cürümden do. 

·r hapis veya altı aydan fazla ha
lle mahkum olanlar veya böy-

.................................................. 
>arasuı: muay .na kuponui 

Hususi dolttorumuz Pazartesi : . 
rı ant on be buçuktnn )irmiye: 

1 r nz t mlz idarehanesinde eu: 
1 ol rl de saat 14 ten 19 a~ 

1 r U 1 1 Tayyare aparumnnl:ın~ 
inci d !re Uç numar:ıda dalma okl i 

yu u'anmızı Y• dl kupon mukab!llnd ~ 
Ekııb111 eder. : 
: ................................................ ! 

le bir hareketten dolayı takibat altında 
bulunanlar memurluga alınmıyacak -
lardır. 

Memurluğa alınmak 

namzetlik devri vardır. 
için iki sene 

Yeni proje, askeri ve adli memurla -
ra şamil degildir. Emniyet memurları 

da polis teşkilat kanununa tabi olacak -
1ardır. 

Yeni layihanın memurları himaye e
decek birçok hiıkümleri vardır; bu cüm
leden olarak, memleketi dahilindeki 
resmi ve hususi sıhhat müesseselerinde 
tedavileri lüzumu fennen sabit olan me
murlara yollukları kendilerine ve teda· 
vi masrafları yattıkları müesseselere 
mensup oldukları vekfüetçe tesviye edi
·1eceği gibi yatırılmıyarak ayakta teda -
vi olunanlara da yalnız gidip gelme yol 
masrafları verilecektir. Memurları ve 
nafakası kanunen kendisine ait olan a
ilesi efradını hükumet idarei hususiye,, 
belediye tabipleri ve memurun mensup 
olduğu daire kadrosuna dahil tab!pler 
meccanen tedavi edeceklerdir; ancak 
nakliye vasıtalarının memurca tedariki 
ve temini şart olacaktır. 

İstifa eden memurlar vazifesinden 
ayrılabilmek için bir ay kadar bekle -
meye mecburdur. Meğer ki kabul <:"dile
bilir bir mazereti olsun. 

icra Velilleri heyetince hususi vazi -
yeti haiz olduklarına karar verilmiyen 
yerlerde, bu yerlerin haricine gönderi -
len memurlar, üç seneden fazla kalma -
ya icbar edilemiyecekleri için, buralar -
dan bu müddeti bitirmeden, istifa eden
ler yeni bir hizmet isterlerse eksik ka -
lan müddetleri doldurmaya mecbur ola
caklardır. 

Memurlar her ne suretle olursa ol -
sun vazifeden ayrıldıktan sonra. beş se
ne, gerek doğrudan doğruya gerek bil
vasıta ve bili tirak' o vazifenin alakalı 
olduğu müqşkasıJ)ara giremiyec:eklerdir, 

Uç veya daha ziyade memurun va -
zifelerini müçtemian terketlemeleri ha
linde kendileri kanuni takibata tabi tu
tulacakları gibi vazifeyi terke teşvik e
denler de daimi olarak memurluktan ~ı
karılacaktır. 

Memurlar hususi varidatlarr karşılık 
olmak üzere edecekleri istikrazlarla ban
kalardan kredi üzerine alacalı:ları me -
baliğ müstesna olmak üzere, bir senelik 
maaşlarını yarısından fazla borca gire -
miyecekleri gibi iş sahiplerinden istik • 
raz dahi edemiyeceklerdir. 

Y ~ ni Eserler 1 

Hukuk Gazetesi 
Cevat Hakin özbey tara!ınclan Uç senıı 

clenbcrl tUrlq;c ve frnnsızca olarak neşrı>dll 
mekte olan Hukuk Gazetesinin 18 numaralı 
sayısı da çıkm~tır. lçinde birçok gUzlıle pro 
fcsörlerln de(Jerll yal'.ılnrı vardır. 

Hobvut 
lsfan tı ul Magazin 

Son sayısı zengin mUnderccat ve bol re 
simle çıktı. Sinemalar asri reklfun sistemleri 
ne başlamalı, aşk meklupları, bir İspanyol 
kızının inUkamı (h!\klkl bir macera), O§k = 
mcnfnat, köy havası, bUyUk harbi idare eden 
kadm casuslar, Ledl Hamilton ve haftnnın 

sinema havı !isleri, bütün bir haftanızı eğ 

lcncell ve faydalı yazılar okuyarak geçirme 
nlz için hazırlanmıştır. 

Süzme Sözler 
Raif Necdet Kestelllnln bu adin çıkan eser 

lcrlnin ilçUocü clld1d1r. Herkesin zevkle oku 
yabileceği bu eseri bilhassa tavsiye edcrl?-

~ İ lj D SQ f Bılgıler 
Siyasal Bllgiler mecmuıuımın 60 uncıı 

sayısı olgun ve oz!U mUnderecatla i.'11 işar et 
tı. ismet lnönllnUn ~Iillkiycll:erln bnyramr 
olnn dört kı\nunuevvcldo Ankarada yapılnn 
senelik toplantıda sbylcdiği çok kıymetli nu 
tuk bu nüshayı bilhassa zenginleştirmekte ı 

dir. 
·~ .. ,, -.. ~ .. '•."' . ' . 

• ·l'~ten ('inli o'up mcriltarla <lı 

m~~ olan film artisti .\nna Ml'y Yong 
artı!\ Ilolinıclu terJ,cdip anınatanı o. 
lan ('incle yaşaınağ'a karar n-rmiştir.1 
Çinli artist ) u!,anc'a zarif lıir pozda 
görünüyor. 

Elek tril< Şirketin
deki kaca 1<çı 'ı 1c 

Gümrük ıht ı sas mahke
mes ne qeten evı ak 

tekemm."il etmek üzere 
Elektrik şirketi taıafmdan yapılım 

bir knçakçılık dolayısile gümrük iht1• 

sas mahkemesi müstantikliğine gelmiş 
bulunan evrak iizerind.e tahkikn t de
vam etmekte, aliı.kadarla~ isticvap e
dilmektedirler. Bu tahkikat biter bit
mez evrak derlıal mahkemeye verile
rek muhakemcy~ başlanacaktır. 

Şirketle aliıkadar makamların bü
yük bir hayretle karşıladıkları bu k"
ç_ş.kçılığın entcressaıı Safhaları, ancuk 
muhakeme başladıktan sonra meyda
na çıkacaktır. 

Öğrendiğimize göre şirket direktörü 
Hanscn bu hadfae üzerine A vrupayı.ı 
gitmek istemiş; fakat pasaportuna vi-
7.e almak içın müracaat ettiğ'i Etit di
rektörlüğü ile maliye \"e nafiadnn v~-ı 
sika getirmesi istcnmifltlr. Ha11se11 
maliyeden getirmiı=: fakat nafin komi-1 
serliğinden istediği vesikayı alamn. 
mıştır. Çünkii bu esnada kaçakr·ılık 

evrakı tekemmül ederek milddeitımu

miliğe gelmiş bulunmakta idi. Müdcl~
umumilik. Emniyet direktörliiı'tilne bıı 
işle alfı.kadarlnrın mcm!eket dıı:ıına rılt 
malarma mtisaade cdilmemesinı bi'
dirmiştir. 

Bugiinkü vazivet cledi~imiz gibi talı 
kikatın neticesinden sonra anla,ııılacak 
tır. 

ÖLÜM 
Haber Gazetesi Yazı 1ı:ıleri direktörü 

Fethi Kardeşin :ığabeyisi Fehmi Kar 
deş uzun 1.amandanberi muztarip oı. 
duğu hastalıktan kurtulamıyarak genç 
yaşında dün Haydarpasa hastahane
sinde vefat etmiştir. Arkada.cıımı?.a. ,.e 
ailesine taziyetlerimizi bildiririz. 

~ )(. ~ 

Eski muharrirlerimizden Dnrülmu 

Sava isminde zengin bir 1.at ölün-1 
cc, bazı kimselerin onun imzasının a
tarak, sahte senetler ortaya koydu·r. 
ları ve bu yoldan. mirasının bir kıs
mına konmak istedikleri, guyn vakti- j 

le Sava kendilerine borı:lanmıı=: gibi 
dn\'l'andıkları: diğer taraftaı1 bir n<
terlikte cereyan eden bu muam('le ile 
kısmen alaka ar olan biı noter kı"ıtib!
nin, bir ir.E::nnt şirketinden nlınaca'' P5 
kuruşlu)< bir makbuzu. b'r 2 iJ; ''0e:·ıe 
295 şekline koyduğu, bu davarlaki id
diaların biraz dnha taf!>il cd1lnıiş ol, -
rak anlatılııudır. 1 

TiiC'card:m '"lırrıııt T fıtfi Ali F .. , •. 
1 'lr, noterlik k-ltibi ~efik. bw•laı c n 
b:ıc;1m , •azmi ve Rifatla avulrnt nele-
ti. rlıı_ı_-u~~ol'l.rı y:ıpıhın 1 :ırd r. j 

D.ın!m durı•f'rnada, mPvzıııı ba'"s 
inş:ıat sirketi muha"'Pbr,..ic;ı ~ •\"k"t w 
dah:ı b:ışka bazı Fnl•i'ler diı ı.,n:lcF'·

tm ~onrn. dava edilenlerden kıitin f:c>-
f ., h k . b" . •·..:ı • 1 

ı (, . ıı • ·erme ır ır ııa vflrrn c:, mn '·-
bıız1aki ila·:e edil<ii~i irldia mcvzuıı 

olan 2 rnl;amrnın keneli f'l"'1zrnik ol
maclığım ortaya atarak. i~tiktap ya- I 
pılma~Jtır i~tl"n1i~. söyle denıiştir: ı 

- Ben ,daim::ı. dUri.iı::tliild.. ra'"'
tTm. Eğer bu makbuz ll"inde bc>ııim hir 
kabahatim ol!:ıaydı. noter. ben dairr
den aynhrken "llı°Hı"en·ic:.. vermc:~r. 

"BonserviR., alışım. bu h:" dir-cd::n !'On-

radır! ı 
~rPl·. h"7.! rn e+k,." rl-ıir nr.h:ı i~n- 1 

hatta buhınmuı:: \·e icahedcrı:e, ~ek:

zinci ihtisa.cı reir-p.Y;nde bulıınan A tı.11 fm miidafaa ı:.1hidi olarak din'cni1e
bileceğini !'Öylcıni~t;r, ~,.fi1t. hıınrlan 

başka avuknt ~ieleti n1
"" in le \]e br 

zı ro:;eylcr söyliycre1\. ~ahte !'enet'f'ki 
"Sava .. imzasının omın l'h·a7.tst oldu-ı 
ğunda ve Me1etinin bu i~lc b·ıc:'mrn da 
iliş"ği bulund"~ıında ısrar ctın'c:tir. 

Avukat .1r-Jeti. bu ~izleri redqet
mi!]tir. 

Sonra ,fahmut Liltfinin aYtıkat, 

Sadi R~1.a, Beıiktac:t:ı Ortabahr·e<k r. 
turan manifalPra taciri Liıtfinin mü- ı 

dafa:ı şahidi olnrnk d'n!cnilım :ni is-
1 tiyerek, şöyle demistir: 

- Müekkilim Mn 1·ı"l't T u fi. Nr
\"ecde bulunuyordu. O sırntla. umt mi ı 
Vl'kili bulunan E"''nc:ıJdnin 7,("'0 lir:ı-ı 
J•ıc senedi Örrer iJ\ı fi"e tem 1ik ctti"i
ni hnber al,..,•c: v0 ı:nhlf' hir !'f>"C'd;,.. 
kııl!atl"lınıl<;"O:t 'J~"SI Olt'·~r'TlTYTıdan. 

Ömer Lutfivc fl"··rn<'nııa, bu ı:end•,.. 

yazılı mikt.,rı fn71 ~..,:·,, I{' 1 n·ıv·ın c- -

mi!';, noterr!·~ .. mıt-"'' 1 "1 1< b'.l<.ı 1rn b1 ı 

ı::enet \'ere,.,.•. iltf'•.: ..... ~,. , . .,, )•••11 ...... -ı 

f"ı ı'n 

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

rr• -:ı YF~I tST !\t·r: Jl 

..,.C:ehir 7 ı;•nf ro~" 
TEPEDA~l 

Dram Kısmı 

Bu akşam saat 
20.:rn da 

sVRT(t1\ 
Son haft;ısı 

Fran~•z fıyatro"lu 

or''?ret K 111:-,. 

Bu akşam sa1t ?" "'') eh !Ail.ıs !Jay-ıt 

Son haftası 

Pangal ı TAN ~ in~masında :ıllimat miidiirü merhum Mustafa R"
fik'ın haremi ve Denizyolları \'e Akay 
işletmeleri avukatı Hüsamettin Ahmet Bu akşam saat ::!

1 

Erduranın kayınvalde~i Bay:ın Hal;me Zozo Dalma~·m 
Ekmekçi dünkii carsamba günü VP.fat iştira!:ile 
etmiştir. Cena?.esi bugiinkü perşembe ENAYIDER 
günü saat 11 de Salacak iskelesindeki Operet 2 perde 1 ta 
yalısından kaldırılarak Karacaahmet Biletler: 50. 75. 1Cv 
te aile makberesine defnedilecektir. Pazartesi Kadıköy 
Saym avukat Hüsnmettin Ahmede ta- Süreyyada 
ziyetlerimizi bildiririz. ESKi H AMAılf ESKi TAS 

• f -~~ • t4t ! • .. ı . .. ~ - . . ~ ... ...., .. 
Anne, aile reisi, ilim adamı, gene kızı, çocuk. .. Acaba hangisi? Dünyanın en küçük beş yıldızı 

B 

müclı:kllimin "Snva Emanetçioğlu mes 
e!c:.;i., nde bir guna ka.sdi olmadığını 

~üstc:-ir. Ömer 'Lutfin"n şahit olarak 
dinlenilmesi, işin içyi.izlinii mcyd:ına 
c;:ıkara<'aktn·. 

Eunun iizerine ~lahmut Liıtfiden 

bu hususta brzı izahat alınmıştır. 
ı. rc\•kuflardan M:ıhnrnt Liitfi. Ali 

Hayd'lr. ı-;nzmi, ~Ieleti. serbest bırak .. 
ma istc·rn:ıe bulunmur.;l:ırd r . 

~i'1ddc'umumi Kii~if Kumral. önıcr 
Lfıtfinin dinleııilmf"sini, iı=: ikt.1p ve !'8· 

ir ı::"rc•Jerle tahkikatın tevsiini, eıırun 
ma '1 'yl"tinc nazaran ta hli •e iı::t:ekleri
nin r""'rllni iı::t<'m;~tir. 

P.nis REfik, iı:-.a Ahmet Muhlis Tt: .. 
mav. Aza Abdurrahman ~ref. ~:arım 
ı::pıı•lik b;r miiz..'lkP-red!'n ı:ı.onra, h:l·';i
k: t·n tM·r.i'ni. ~;ıln-ernıe istc'·l<>rinfn 
re Uini kararlast1rm1<.ılar·l•r. Durul"· 
ll"IJn•ıı ıil'\•amı. ~ub:ıtın 

knlmıı::tır. 

il'; hnftnsma 

(:;'·iirlıtr Ririı:c-i .'ıullı l/ut..11/: ,Uu!r 
f."<'111''.'İıufl'fı: 

J'Tııreddin ile f "mduh ve Se·mr•'in 
~a,.·-ın ve miistereken mutasarrıf bulun· 
duklnrı Ü .. kiidarda Ru i r. ehm~t Pa· 
şa m·:ıl lllesinde Doğımcr'ar caddec:inde 
· fıin ~ 1 r·ımarnh muh~('r·:.. r 1ıı" ~rNı· 
nın izalei şı•yu suret 'le satılmasına mah 
kemece karar verilmiştir. 

1 - Mezkur arsanın tapu senedine 
na:rran sı:ğ taraf b"'ytar kaymakamlı· 
ğından mütekait Hacı Ahmet Hamd' ve· 
~cs"sile diğer hisscrd:ırarıın hane 
ı~ı-~·c;i'" 1;ı~ ... ,,n Hacı Miinirenin ve soı 
t:1rafı Snl'h ·n hane maa b:ıh<;e~ile 

kaym'lkam Ömer Ze'dnin veresesin·ıı 

hane ve bahsesi arkası Uncular soka~ı 
ve Ön tarafı Doğ:ın,.•lar c .. dr-ı-ıı .. l'n;lh• 
rhıt ve eski 33 ve yeni 23 numaralı ve rtf' 
Doğancılar ve Uncular sokağına iki cep
hesi olduğu ve Uncular sokağı tarah 
taıı duvarla ve Doğancılar caddesi cep· 
hesi ta:ıta perde ile tahdit edilmi!? ve 
içinnlle bir kuyıı ve üç ayva. dört inc:r. 
\'C iki dut, üç erik, ağaç ile bir de asma 
sı bulunduğu. 

2 - Mezkıir arsaya yeminli erbabı 

vu'rnf taraf nclan seki7: yiiz lira kı,:. met 
tnhm'n eciilmiştir. Sat ş h:dcli peş:ndir. 
Miizayedeye 'ştirak etmek istiyenler kı,.· 
meti muharnminenin '; 7,.5 nirbetinôe 
p~y akçesi vermeleri Hizımdır. Bina ver· 
gisi ve rüsumu bek<li ·e ve evkaf i-::areı-İ 
mal s:ıhiplcrine ve rüsumu del!aliye ile 
~·irmi renelik evkaf tav'z bedeli müşte· 
r:ye "'İt olncalctır. 

3 - Satış 1.5.Z.9~7 tarihine müsadif 
P"'Zartesi gihü sa1t 14 den t 6 ya k3dar 
t'Jkii l"r rt ·•ı hukuk mahkemesinde ic
ra k•l ,.,.,,.a 1ttır. 

Kıym;:ti mulJamn·inenin < c ; 5 şiııİ 

ılm.,~·~ı t~!<di•de en çok arttıranın 

::ı::ı 1 1! ~ic.l'i b~ki kalmak §ilrti"e rniiz-y.:de 
J > ~iin tc•m•Ht olunı:rak 2.3.fl37 salı gi.i• 
nii c;aat 14 elen 16 ya kadar devam ede· 
rek \'e o g··n en çok arttırana ihale 
l:afiycsi icra kılınacakt r. İhale bedeli
nin ni'•·wet be~ giin z;ırfıııda mahkcrrı~ 

veznesine yatın'ması ~,rttır. Aksi tak· 
dinle ihale bozularak bundan has:l ola· 
ca!.: zarnr. ve z'•:anı ve fark ve faiz oıı· 

dan tazmin ettir!lecektir. 
4 - İşbu gayri menkul üzerinde nıii· 

s"cccl ve gayri müseccel h:oık sahih ol· 
!uklarını iddia e<'enler varııa tarihi i arı· 
lan itilıaren yirmi ;::iin zarfında vesaik 
ve sencdatı :Canuniyeler'lc birlikte nıah· 
·~emeye mürac:\tları lazımdır. Aksi hal· 
de tapuca m~iseccel o'mıyan hak sahiP
leri satış parasın n paylaşmasından hıt

1 

riç tutulacaklardır. 
5 - Daha fazla mal\ımat almak :5tİ1 

yenler mahkemenin 936 41 numaralı 
dosyasına ve mahkeme baş yazganıığı· 
na müracaat edebilirler. Talip olanlarrl'I 
satı§ günü mahkemede hazır bulunn1'1

1 

ları lüzumu ilan olunur. 
(V. No. 20246) 

----------------- :...........:.. ŞiZLER'i 
Fransızca sözlü DOKTORUN MUCl~ESI filminde görmek zevkinden kendisini mahrum edebilir. 

Pu akşam SAKARYA sinemasında 
Cidden tabiatin bir garibesi ve sinemanın bir harikasıdır. 

ilmi Fe'sefe 

l
lOün ·~,::n4~::~~:::~dand•1 __ ... ._.._ ~ 
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'!de diJ· nkaıta ağız var, dil yok. Ha'Zi\ çende berayı tahkikat Bursaya ,.~kubu
~'lli . 1 Yenüş ..• (Bu her halde Hafi - lan azimetim gibi şimdi de Trabzona 
c- ~tıİdir; o Yedirmiştir) diyerek ko- izam kılınıyorum. Bu akşam Karadeni
liıı~ nın günahına girmeyin. Eşek di- ze kalkacak olan tdarei mahsusamn 

t be~e~ karısının dili... (Ali Saip Paşa) vapurile haı-eketinı 
likte.. da, cıcımlik, düttürüleylalık, şirrel· j hakkında iradei seniye şeref taalluk et -dsllna da alıp yürümüştü. Durup ti ... ilah .•. " 
ti~I\ alınmalar; yoktan yere ti -

1 Knibdı bir .aırfa koyup kahvedeki çı
t• ~ ler; avazı çıktığı kadar haykı - ı-. ldardan birile Süleymaniyeye yolla -

l) ıra, terter tepinmeler... 1 ınıştı. O gün bugün,, oraya uğramamış-
~L~ mı celallandı, üstünü başını tı ... 
•~; eline geçeni fırlatıp fırlatıp 1 Ey, peki ama diyeceksiniz, Süley -
lel' ; Yere vurup parça parça etme- maniyedeki eli bayraklıla1·, Nefise ve .. 

Eeey "L• 
tel~ .' 1"'1 ay evvelki Şahap Bey ne · 
tett~1n? .• Maliye nezaretinin (Mü • 
~ ve takibi tahsilat komisyonu) 
-.._. ~ Y'Ükıek payeli birçok azaların 
li~~ ~tbei ula sınıfı evveli rica -
)~Şadıö.r Beyi mi, Şükrü beyi mi, a

S· ~bna alan Bedelat kalemi ser· 
ı~1Zl çrkaana meydana!.. Nişli 
~ c1· t Beye dayanıp üst perdeden a

"" a!;J'•ya meydan okuyan Keman -
~ hoy göıter timdi!. 
~ ·, o Bolunun pazarı ... O çaml:ıı· 

tçı oitnu, ... 

' -: aaıı Şahap fukarasının yediği 
~Ydiği kefendi. ömrü günü kah
~ geçiyordu. Bir dakika rahatı, 
' Yoktu. Ai<§tlm yemeğini yer -
' ~ batında, gece karyolaya gi -
"'sı ~ğın içinde, sabahleyin uya -

' .. l\c:a köşe minderinin üstünde, 
~:: düıük, iki dudağı yapı§ık, yii-

~ •teı, için için eriyordu. t' \iç dört gecedir karyolaya da 
.._., l.:~ttu. Rahatsızlık bahane et-
'~ luzum gÖnnemİ§ti: * böğürür gibi horluyorsun. 

~- horlamaya da benzemiy<Y."· -..... t"c!l • . , 
~'ıc . erdekı kara oğlanların (yani ayı 
~"1, •stiyor) homurtusunun ayni .. Sa

c-ı--~ kadar uykuya hasre mi kala • 

" . tı ~~ile gözünün aJt kapağını aşa-
'~: 

• bt<:tiltt, anan gÜze.I mi senin?. 
~ -ı.., teıa aonra, yastıkla yorganın bi
)\~ ~rşrki odada, minderin üstün· 
\'~ ra başla=nıştı. 
t~ ~ti bu dereceye vardırınca ~it 
' ~hınin etmek kolay. Edl'l, ko • 
)h._ ~. L! 
·ııqıtıa. E ~ §eye artık el sürmez ol -

' f ~ hiçbir işile de değildi. A
;-ı- -tıı:~ı, e~~İ~esi, pardesüsü birer ta • 
~'l; ~~usuz, buruşuk, tozlara mü-
~. dugmeleri sallanmada, ya d~ 

~ilL~~fırJ.,_ k" .1 •• •• bn.. .. , ~~ i .... , ııaen goru uyor; so -
ııı.r.,. Çınde. Yıkanacaklar üııtüste yı-

s ' Çoraplar b d .. .. 
lt.ı_"'•ho.1ı muşam aya onmuş. 

~' Ş 'ara kadar uykuya asıl hasret 
~ı._ -ıc~~Ptı. Bir iki kere, gece ya -

~~ kt esnıiş, (acaba girsem mi)? .. 
~:., ~ıa... belki gönlünün yaz 

~~~astiar~rn; knndınp karyolayR 
~ •.• ) dıyerek, karşıki kapının 
"-~ Uıulcacık çevirmiş, içeriden 

...._ ~ l'lfltr kopmuştu: 

'~ . Oooo? .• Kimsin &en? 
'lai., /'lln Sultancığnn! cevabı Üzeri • 

' ' 4.U~at daha: 
"-ı. 'i ~aah, birayak evvel canınu al 
b. \iı.ı Urtar. Ödüm koptu; On ikiler· 
-~t e'Ve • d' f) açı_.. gır ı sandım. .. Gece yarısı 
~ ~~L - rı1."~ ne dolaşıyorsun be adam? 

- ~ l ı•- ı· . L L. . '"""'" e ıne bır sopa al; ma -
~, ~Sili' .. 

··· trıne çık; sokak sokak do -

lıj}'ş~tt, 
~· ~~ l\e 2amandanber~ Süleym<l· 

ı ~e k 
e~ •ı "-ha aya. attığı yoktu. Orac!a -

11 .1\. ~d~ nıkahındaydı. Hani bir 
\ ~:t. 8 ırı: Oki karpuz bir koltuğa 
ı~~•i, \i~d.en vazgeç!) ultimatomunu 
dı~ RCiate:~ne fitili alıp (şimdi ben on-
ı .... - .. llll'J d" ıı~1 '<ılc-i · ıyerek, palas pan • 
'•et 'ile telip a fırlamışb ya .. Ak§aın kör
ı •. d'l'ı ! ) d <.karınu talakı sclase ile bo-
"' 1 et?ıışti · ya .• Bu tamamile ya -

ti~--~ c1o-
~ f, k.f... gru Çavuşun kahvesine 
l.. '· dii -11\ı 'k• "I~ tiil"Unii ı_ ı avucunun arasına al-

Fi~t 8e)'i f, ınııdat olarak yine Nişli 
il' L,.. bulmue.tu 

" ~kıd ... 
~c Qll \'il .. ~. fUl\u çırpıştmvennişti: 

.... ~-. r ""'" y ~ . '"da, lr Yı, ıldız sarayı şevket 
~ ~~ . Urcna .. h ha h 
~ ~. "el" _ ve musa a nı ıe• • 
·~~ 'Yunnaarn Nitli Mahmut 

" odasında karaladım. Ge-

Şekfıre nam cadılar bunu yuttu mu? .. 
Onlar değil miydi damatlannın marifc -
tinden habcrdnr olan? .. Tevekkül H!l -
mamrndaki evin simitlerine sopalar sok
turan, kapısına kalyonlar yaptıran, ca
mını çerçevesini taşlatan. sokağında nfı
ralar attıran? .. 

Çanlarına ot mu tıkandı, ne oldu -
lar? •.. 

Tevekkiil hamamındaki eve musal . 
lntlı<Yın kesilmesinin sebebi iki: 

tiki, kahveci Çavuşun himmeti Şa -
hnbın yanılıp yakılması üzerine Oniki
lcrden Kavanoz Mehmede işi açmış, Ka
vanoz da Aksaray civanndnki tulumba
cı kahvelerini bir bir dolaşmış, tulum -
bacı reislerine: 

- Aziz ihvanla1·dan ve bizlerden Ma
liye}j bir mümeyyizin evine balta olan 
varmış. O hergeleye söyleyin ıarkıntılı
ğı kessin, yok&a karışmam ha!.. deyip 
gözdağını vermişti. 

Eve musallatlığın devam etmemesine 
ikinci sebep de büyük cadı Nefisenin 
bir müddettir hasta yatması idi. O a -
yakta olsaydı, paçalan sıvadı mı, evvel 
Allah eve bile ğirer, kızlarının ortağını 
saçından yakalayıp eşek sudan gelin -
ceye kadar döver, iişüşen mahalleliye: 
(İşte o şılhk, yelloz, süpürge kalta ;;-ın 

yuvasını yaptım!) diye bağıra bağıı-a 1 

hıncını alırdı. 

Eda da az çok bilmişlenlen, düzen -
hazlarda?ı değil. Kemanka§, şimdilik tn-J 
hammüllü. ister se\'gisinden, ister kılı -
bıklığından, her şeye boyun eğiyor. C"· t 
vallah diyor. Fakat, nihayetülnihaye ·. -
san. Bir susar, iki susar, üç susar .. C ı -
nınR tak deyip illallah diycceci de tu -
Itır ... Ummadık taş baş yarar derle ... 
Ynvaş atın tekmesi pek olur diye de bir 
mesel vardır. Delicesine sevginin her şc· 
yi göze aldırdığı, adamı kntil bile ettiği 
de hnşka bahis. 

Eda, son günlerdeki zihin meşguli -
yetlerinin ve heyecanlarının sinirlerini 
gevşetmesinden mi, yoksa bilinmez bir 
kadınlık kaprisi yüzünden mi, muvakkn. 
ten yani vezir zadeye bağlanıncaya ka • 
dar kocasına mülayim bulunmak lüzu 
munu hissetmişti. 

O ~alı akşamı hiç eski Edalığını ta 

kınınadı. Simitin üstüste üç kere vuı-u
luşunu duyunca kocasının geldiğini an -
lıyarak aşağıya koştu. Kapıyı kendi aç
tı. Nemrutluğundan eser yok, gayet gü -
ler yüzlü. 

Zavallı Şahap ne oldum delisine dön
mü~tü. Sevincinden kendini saşırmı~, 
hemen taşlığa diz çöküp secdeye var • 
mıştı: 

- Neş'e ve inbisahnın şükranını se~ 
dei rahmanda ifa ettim sultan!.. 

Sevgi demişler buna. Abdestsiz yere 
bas.mıyanlan, ağzına boza bile koyntı • 
yanları küplü ve zındık ettiği gibi böyle 
başı secde görmemiş beynamazları d ı{ 
bu hale kor işte ... 

O akşam, sofra başı da gayet neş'eli 
geçti. AlJab ne verdi ise, kuş sütü eks:kı 
ziyafetmiş gibi, kar~ı k~rşıya, dudak şr- 1 
pıl'data şapırdata, sındıre sindire vedi . 
ler ... Az şekerli kahveleri de beraber p 0

-

şirdiler; beraber höpürdettileı· ..• 
Yatak odalarına çıktılar; şczlonkta 

omuz omuza otur.dular. Eda; 

- Şeytan kulağına kurşun, dedi; b:ı 
gece içimde öyle bir ferahlık, öyle bir 

1 

memnunluk var ki tarif edemem ... Ca -
nım gazel mazel, şarkı markı dinlemek 
istiyor ... Senin seıin güzeldir kocacı • ' 
ğım. Biraz okusana!.. ' 

Kemankaş, saadete o derece müstaf) 
rak ki içinden (hangi dağda kurt öldü? ) 
derneği bile unutmuş. 

- Emret sultan! .. diyerek gueli tul· 

turdu: • 

5 - KURUN 14 il. KANUN 1937 _.... 

Bir kalemde 100 ınilyon 
lira dağıtan milyoner 

Halbuki 46 sene 
lngiliz lirası ile işe 

evvel beş 
başlamıstı 

Londradan hildirili)or: 
(; ccl' ll ;.;iin lıir ziyafl'tfl>n a!, 1'açlı 

hir adam (·ıkı) ordu . ~:qıkasını. pal. 
to,.unu almak kin 'l';:.İi) ere ill'rlt•cfi. 
Orada lıd,li) l'nler ı·ol,tu. 

.\k ... aclı adam ~alıır:.ıılanclı. Elin. 
dt•l,i altı l>l'll:-.lil, Jlarayı ıız:ıtnrak: 

- Dal,. ana hana: Bedi. Al ~unu .. 
Fakat. ,·cstİ)l'r memuru, altı ı>cıt. 

. i. frnt•zziil (•dip nlmak bfl>miyoı·. 

mu~ gil>i lıa .• ını ~:eri çt•virdi. 
O ."ırada e>rnda hult•nanl:ırdan hiri, 

ak ~açlı adamı tanımı~tı. \"e istih:t~'l

lı hir ~iiliim~emc ile. ynnındaki arka. 
n:ı şına : 

- Elindt•n 200 ;ııil)onu ~ıkarmak 
ı,oJay ama. altı pen.,..j çıkarnwl. zor. 
dedi. 

. \.damm. i1J, Ön<·e tuhaf g(irünen 
ve manası aıılasılnıı)aıı bu :-Öz)('J"İ 

SÖ) ll'ntl'l,tc hakkı Yardı. riinJ,ii O, ak 
sal'.lı adamı tanıyordu: 

Bu adnm, Lorcl Nufficlcl idi H' da. 
ha bir gün enci, hir kalemde :;o mil. 
yon dağıtmıştı. Bu parayı o. lngiL 
lt1nnin fahl"il,aları kapanan mıntaka_ 
la rı n da ki İ""ir.lere 'criyord u. 

J.ord Nuffit•ld, hundan 16 :.ene ev. 
\'el. 17 ya~ıncla ikt•n be~ 1ngili7. lira. 
lık bir ~ernıaye ile. Oxforclda bir hi. 
. .::ikld m:ığ·a1.ası ac·mı~tı. O zaman 
isminde hen\iz Lorclluk )oktu n• adı 
\'illiam Moni~ idi. 

Morris, 1911 ele hir otomobil fahri. 
kasının sahibi huluntı) ordu. Ilirnz 
:-;onra bu fahrik<t lnı::-iltcrrnin en hü. 
) ük otomohil müe -se~e. i oldu. 

Büyiik harpten :sonr:ı l\torrisin ka. 
zandığı sen et on misli kı) met almı:;; 

1 abeş imparato
runun tabiiyeti? 

hududu dahilinde ka. 
rıtlı olup haska hir de,·lctin resmi ta. 
hiiyt't vesika mı haiz olmıyan her fer. 
eli 1..en di tehaasından sa) ar. lta lyan. 
lar hu kaide) e btinat ederek Ha he~ 
lmı>aratoru Jlaih• ~elnsiye) i İtalyan 
tehaa • ..;ından sa~mnktadır. Bunun için 
balyan gaı:eteleri Hailt• Selasiyeden 
h:ı h..;t.•t ml'k lfızı ın gel dil.ı; e 1 nı para to. 
nın re..;;mi un\'anı )Crİnt• c:-;ki aile ismi 
ile '·~in) or Tafari., keliml'lerini kul. 
!anmaktadır! 

KURUN 
Abone şartları 

Yıllık 6 aylılc; 3 artılı: Aylı1' 

.M.-.mleketımizcle 7i0 4l0 n; 110 
Yabancı yerlere 13SO 7 l.5 400 1 SO 

Po&la Oirlığinc \ l BOO QSO JOO 80 sır mi) en ,ycılere 1 I 

1urkıyenın lıcr post.ı merktzındc KURUli"ı 
abone ya711ır 

Telefon 
idare: 24370 
Yazı işlcıi· 2 1413 

J'oıla kutu~u: 4& 
'T clı;:r.ıf a<lr!!sı: KURUN hı,mbul 

R.ı"ıldıgı )er: lu<ınbul J\rıkııı.ı C.ıd<lı;:,ı 

VAKiT Yurdu. 

\ 'l' kt•ndi:-;ine l.ord Un\anı 'erilerek in. 
gilterc•nin en hii) iil.: zt•nginlt'rİnclt•n hi. 
ri olmu..;tu. 

Fakat, harı>te ;..onı :ı l.<ırd ::\uffit•ld 
otomohil f:ıhrika..;ını daha hii) ülttii. 
l!erl,e.-;in ala hi let·e*i ı,a ela r ucuz oto . 
mobil :-;atnıaibt basladı. 

l.orcl :\'uffielcl, 19:tı .... t•ıw ... incle Tiirl~ 
para..;ile 9 - lO mil) onluk hir adam. 
clr. Fakat iki 1'<.'lll' sonnı, ) :mi rn:!fi 
ııın :-.on günll•ıiııde :-eneti ı:;o mil.rn. 
nu bulnıu~ hulunuyorcfu. 

Lord ~ııffield. Öfl•deıılıeri ml•ı·h:ı.ı 
metli n~ ciimeı·t hir :ırlam olmakln s()h 

ret bulmu~tu. Yukanlald 1.iO mil) on. 
!tık scrYeti onun eline gN;en para idi. 
Fal,;ıt son .-;<•ııelercfe İ:';'-."'izlt•re. muh. 

yon!arm l.ir Jl:ll'C'fü"1lıt da ki'ncli ine 
a~ırmı tı. 

l 'akat lıugiin. Lorıl :\'uffield, or. 
la h.tlli hir adam gihi ya"°ı) or \C oto. 
mohilcilih: i~lerilt• Jalnız hir komi!'. 

taı.:Jar~ı milyonlarca para daiiıtmı::-tı. yom·u gibi me':'gul olu~ or. 
En nihaH't l'lindl' kalan 100 mihon • • 1 
liravr da ln!!ilterenin i~..;izlik i<·inrle :::::::::::::::::::::::::::::c::::::::.-:::::::::::s ..... a 
1'1\' t:anan \C hi.ikümeti~ yardımına H A } B •• t. U 
muhhH· olan fakirlerine dağıttı. Ken. H n <ara - UKreş 1 
~:~ ~~~:'.:~1~s~~1~.:::~c1a~~1;~~.~:~~:1ı~d~:~ H Sarir1 Eı temın 1 
ıar. " fi Son eseri 

ı: 
Bu ..-uretlt> hütiin l'erHtini elinden i.i. Yakı"da ~ıkıyor 

t:ıkaımı:-; hulunurnrdu. ~üphe:-i:r. hu - ... - :::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::=:::.ı:- !Dil 
nrada kendi~ini de unutmamı~ n mil. 

;şaretler: ----- ---
'Berut'u kaybeden 

Dağıtmak değil, toplamak istiyo· 
ruz. İnsanları. memlekt:tleri, mede -

ni misyonlarını basaracak bir sevi -
.;yeye çıkını:,: g(ırmek, milli kurtuluş 

hareketlerinin başındaki Türkiyenin 

~ıarıdır. Runun en güzel misali Lo • 
zan muahede inde bizden ayrılan 

memleketleri kendi halklarına ter · 

ketmek olmu~tur. Bu yalnız bir si • 

yasi hareket olmakla kalmamış, za-

Şam yaşayamaz 
!:adri Ertem 

rarlnrmı ne suret le tclüfi edebilir? 
Bir tarihe bir ~o~rafyaya. ve jeo· 

politik zaruretlere dayanan Şam 

mutlaka Berutun mukadderatına ta· 
bidir. Beru tsuz Sanı 

0

1 tasavvur et • 
mek mümkiin değildir. 

Bugün istiklal vesikası diye ka • 

bul edilmis olan muahede Şanım ölü· 

m\inü haber veren, Suriyenin istik • 

bali hakkında hiçbir ciddi iimit ver· 

man zaman bizden ayrılan rnemle - miyen bir kara hnberdir. 

ketlerin hiir ve üstiin bir refah sevi · 

yesine ylibelmi~ olması bir prensip 

olarak matbuatta, siynsi toplantı • 

larda, enternas~'onal birliklerde tck

rarlannuştır. 

K>:ıdrosunu lrakm, dost Suriyenin 

tnm istiklilli yarı kolonilerin ve ko · 

lonilerin hürriyete kavu~ma hareket· 

!erinin piştarı olan Tiirkiye Cumu · 

riyeti ve Türk halkı tarafından dai

ma heyec:anla. sevgi ile, alaka ile ta

kip edildi. 
Suriyenin istiklali mev7tıubah -

solduğu 7.aman ayni heyecnnı. ayni 

alakayı, ayni sevgi 'İ gösterdik. Fa · 

kat bu sevgimizin, bu alakamızın, 

bu heyecanımızın arkasında ortaya 

t;ıkan hakikat bi;.-i ciddi surette mem

nun etmekten uzaktır. Çi.inki.i ... Su

riye - F rnnsc ·· munheclt>si bir taraf· 

tan bizim aibi konu::mı, mukaddem· 
lt bizimkinin ayni olan insanları e ·r· 

liğe <ıevkedi ror. Bir baskn noktad.rn 

da bi7e ı7tımp 'eriyor. Cidden bu 

vaziyetten dostlarımız hesabına muz

laribiz bu ıstıraba İnsanlığın hisse · 

den büti.in fertleri iştirak etmekte · ,. 
uır. 

Suriye dt>nen v:lrl:k Suriye -
Fransa ımıalıed~si ile sun 'i bir u · 

ret le parc:nl<.nını~ bulunmak tadır 
3ugiın bazı politikacılar tarafından 

bir i .. tiklal 'esika :: ı d:yc ileri siiriileıı 

mııahede Tiirk memleketlerini pnr 

··ulıyan (Se, r) muahedesinden hiı. 

'lr!dı değildir. 

Bu muaherie ile Suriyf' U ibnan · 
d~n ayrılmıs oluy(lr: ve Eerut Liih 

nan adını nlan ve nrı1 ·~nn ac•iY.:ı ko · 
kıni va?İyeti te1~·::nn bir vurda bırn -
ı,,lıyor. Berıı•suz hir ~ ım'ın mana · 

Suriyt>nin 'ahde ti namına Sanca
ğın istiklfılinden fedakarlık istiyen • 

ler Suriyenin vahdetini tamnmlıya • 

cak tek unsur ulan Uibnanm Suri -

ye kC\dar hiir olmın ve hür ittihadı 

e:;asını bir türlü kabul etmediler ve 

lİ': mi.istakil devletin vücude P:etire

ce;:~i konfederasyonu bir tlirlü ka -
bul etmediler. 

Çi.inkli bu kabul edilmiş olsaydı, 

Şam \'e Ilerutun normal m\innsebetİ 

bozulmmnış olacaktı. Halbuki Lüb • 

nan ayrı kaldıkça Berut Suriyenin 

başı ucunda dikilecek ve onu haraca 
keser:ck. Şam'ı ve Suriycnin kalbini 

koloni olmaya mahki"ıın edecek, ve 

koloni ~artlarını devam cttirer:ektir. 

Lübnan ve Suriye ayrılığını ınuha • 
faza sırf bu sebepten emperyalist 

için bir vazifedir· 
i\liistevlinin muahede mucibince, 

Liibnanda brrakaca · ı askeri kuvvet

ler de Suriyeyi tehdit icin daima bir 

vesilt> olacaktır. Liibnan Suriye vah· 

delinden hariç tutulmakla hem Suri· 

ye koİ 1>ni olmayı filen kabul edecek, 

lıem de Mkeri tehdit altında kendi • 

~ini mi.i"t"\ liye karı;ı müdafoa ede -
ıniyerektir. 

S.,hib, ASIM US 

Nc~iyat dırcktorn : Refik A. Seve.nail 
"'!"\! ~.,ı ... ,,... 1• pe k~rlnr "!t;çti.ir? Saır 

-~;:; , Surire-11in !'"yc:ı"t .. ~ymak su -

ı reli le yapılan cömertlik Şam 'ın za • 

i ti' ı · I nrı.-le Y< n:ln ~uriyeli 

fTenç ı Hiirriyetin at<'··ini l ·tiva gü • 

ıH'']i ve 1 1cdarların badiycl .. ri gibi 

hiss,.deıı .t\rap dt~liknn lısıl Ön Asyn 

insanlığını kmtamc· 1:, kolonilerin 

hüriyetini verecek bıiyiik kavgada 

seninle bir saf~cı cİj\ i" '"mck i terditn. 

i'\e yr-zık ki sen. km·, et, n:k ve ha

rare t be 1 .li:·ere~in T oroslara bir düş· 

man oi'.)i bakryorsun \'C giizel Beru
tu. Suriye vnrcle tini'l l:>ir F;\rr ,.,, ol· 

ına~ı 7.<HUrİ olan Ui:mam unutuyor-

~un. 
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ÜLKEMİZDE 

Dei!irmenin çarkları 
parçalandı 

Öğle neıriyatı: Anlatan: Menlıkli Haydar 
Saat 12,30 Pll!.kla tUrk musikisi. 12,:>0 ha 

~ 

arasında 
vadis. 13,0:S plAkla hafi! müzik. 13,25-14,00 Jurnal vermek mi ? Her tür 1 Ü 
muhtelif plAk neşriyatı. 

Aktam nefrİyatı: leti yaparım. o rezaletı• yapama Saat 18,30 GUne§ klUbUnden naklen ko!l _ 

dalı kesirde bir kaza 
ferans: Bolu saylavı Cevat Abbas tarafmdan _ 29 _ 
l Spor ve Sportmen kelimelerinin tUrkçe ol 

duğu hakkında). 19,80 Kon1'er&D8: TUrkkuşu 
tstaubul ııubesl başkanı emekll tayyareciler 
den B. :Nurl tarafından. 20,00 Ritat ve arka 
daşları tarafından Türk musikisi ve halk ı;ar 
lnlan. 21,00 Saat ayarı ve orkestra: 22,00 A 

jans ve borsa haberleri ve ertesi gUnlln pro~ 
ramt. 22,30 pllkla sololar. 23,00 son. 

Balıkcsirde Küpeler nahiyesine bağ
lı Çiftlikdcre köyünün yakınında bulu
nan su değirmenini Kayalar köyünden 
Hüseyin adında biri iıletmektedir. 

Bu müstecir değirmeni İsmail çavu~ 
adındaki itçisine işletmek üzere bırak
mı§tır. Değirmen bir anzaya uğranu~ 
ve çalııtmamağa baılamı§tır. İsmail 

çavuı taıı çeviren suyun kafi derecedf' 
gelmediğini, buna da oluğun kapanma 
sının sebebiyet verdiğini anlam ştır. Bu
nun üzerine derhal suyun geldiği ve her 
nasılsa tıkandığı büyük deliği açmağa 
uğra~mqtır. Buna çalışırken <lelik ani 
ol:ır:ık açılmış ve oluklarda biriken su 

L' .. ün .,iddetile içeri hücum etmiştir. 

Mamurede feci 
U~m ·ı ... ·ı .. , 

olU Ye 8 kişinin de ağır surette )'Rl'l'.• 

lanmasile neticelene:ı r -i bfr trc.n ka-1 
zası olmul!tur. 

Yarba§ı istasyonunda çalışan ame· 
leden 11 i<işi bir vagon etle gündelikle· 
rini almak için yola çıkmı~lar ve Ma
mure iataayonuna girerken birdenbire 
bir lokomotifle karsıla~mışlardır. Arada 
ki mesafe az olduğundan makinist loko· 
motifi durduramam:ş. vagona çarparak 
şiddetli bir gürültü ile parçalanmı~tır. 

Prrçalanan vagonettc bulunan ame· 

İsmail çavtı~ bu ummadığı kuvvetle su 
cereyanından korunmağa uğraşmışsa 

da muvaffak olamamış, kendisini sulara 1 
kaptırnuştır. Zavallı adam kurtulmağa 

çalışırken birdenbire i~lemeğe başlryan 
çarka sıkışmış, kafası parçalanmış, vü
cudüniin hemen bütün kısımları hurda-iP--•·------------~ 

haş olmuştur. B o R s A 
Cumhuriyet müddeiumumiliği derhal 

hii.:liseye vazıyed etmi§tir. Müddeiumu 12 t 937 
mi muavini Necmettin Yeşil, vaka yeri· •---IU-ıt&lan--o-da-J'll-dft- lfan-•W alanlar, ftM 

ne gelerek ilk tahkikatı yapmıştır. Bu rtalle ruuamele ıörtınlerdlı. Kııkanılar 

tahkikat sonunda zavallı !smailin kendi "'llt 12 ııe kapıuııı ..atlo fl,y•Uan UT 

tedbirsizliğinin kurbanı olduğu anlaş•). PARALAR 
mı~trr. 

I 
• l;;terlln 

•Dolar 
•Frank 

1 
• Liret 

kazası l ·aeıçıka "' 
• •Drahmi 

bir tren 
le ç:ıvu§u ile ameleden iki k:§i lokomo
tifin tekerlekleri arasında ölmüılcrdir. 

Diğer sekiz ki§i de daha çarpıtmadan 

evvel kendilerini yolun kenanna atabil
diklcrinden ölmemişlerse de ağır surette 
yaralanmışlard r. 

HSdiıe yerine giden Osmaniye Cum 
huriyet müddeiumumisi tahkikatınr b!
tirerek dönmüttür. Facia, lokomotif vi
rajı dönerken sinyal vermeyişi yüzün· 
den olmuştur. Makinist tevkif edilmi!- 1 
tir. Tahkikata devam ediliyor. 

• İs\'l<;re l·'ı 
•Leva 
•Florin 
•Kron Çf'k. 
Peı:~t11 

• LOnc1,.. 

• Neryor., 
• Puta 
• Mlllnc 
• Brükı-eı 
• AUca 
• Ceoevn 
• Rotya 

;!~ -
t .! 1 :> ı 

l!-
!!l -

,ı -

~J -
,5 -
~i -

oi,--
bU-

-
ÇEK 

•21 -
1 7:Jtı• 

16 (il 

ı :tJ :! ıi 
• ti~ 

:->ı. "~o 
KH il 

rıı.412!> 

• Amsterı111.m 1HS4 

•Şilin AVUI! 

turya ;!:s -
•Mark ~ -
•Zloti 2!-
• Pecc-o .! • -
• J.Ay li -
• Dlcar :-~ -

Yen -
•Kron Iavec; li:! -
•Altın 1044 -
•Banknot <'4;ı 

L E R 

•Viyana ~ !'2·~ 
• Madrtd H.ı3 
• Bertin ı 96117 
• V&rfOn 1 1661 
• Budapqt. 4.!j~t) 1 

• Bllkref lfıi . ·:.ı 

• Betgno !'~ 81) 

• Yokohıuna 2 77:!:, 
• Moeko•a ~:ı 1•) 

Arapça sala okuyan adam 
•Pne lı!~tıl:~ • Stolllıolm ti,)~•:.! 

ESHAM 
Kı:qad:ısı kazasının Belcvi köyünde 

Ara~ ezan ,.e sala okumakla ve halkın 
dini hisı:iyatını tahrik etmekle maznun 
Ra§"d T,.,iıanın muhakemesine İzmir a· 
i'.,ır;: 

1;~::. 

ı .• !ıkemesinde başlanmıştır. 

.i istintak kararnamesi okun 
.... ık'.... ...nra maznun Raıid isticvap 
dil:ı:: · \•: vaka hakkında ~u sözleri 

söyle •ı r: 

- .ı _::,·:ın Türkçe okunacağını bili
yordu .1. fakat Eala okumak için b<iyle 

l'~r k · • . b..?lunduğunu bilmiyordum. Yat 
s: 7.n.lı.N'.' .. "l I minareye çıkarak evvelatürk 
~ e-.:r.:ı okudum. ı::"nra Arapça bir sa
tırlık bir cümleyi okuyarak sala verdim. 
Salanın da Tü-kçe okunacağı hakkında 
bir kayt bulunducu:ıu bilmiyordum. Bil 
seydim tabii bir şey yapmazdım. Bunda 
hiçbir kasdım yoktur. Halkı hükumet 
aleyhine teşvik veya halkın dini biıleri-

ni tahrik gibi en küçük bir şey bile dü
;ünmedim. Küçük Menderes bataklıkla
rının temiılenmeai ve Cellad gölünün I 
kurut lmasr işlerinde makinist olarak 
çalışıyordum. Hocalıkla hiçbir alikarrtl 
yoktuı': 

Mahkemece, maznunun bu sözleri 
nazarı dikkate alrmnıı ve müddeiumumi 
ye mütaleası sorulmuttur. İddia maka
ırunı ijgal eden milddeiumumi muavini 
!;evki Suner, vakada kast olmadığına 

~üre maznunun mahkemesinin gayri 
mevkuf olarak devamını istemiş, mahke 

1~ Bankası ıo -
•Anadolu 22 2/1 

Reji 1 ~ 
Şlr. Huyrty -

•Merkez Bonıc lli">. 
U. SlgOrtlt .. , 
Poııtımoou - .-
ı sttkrazlar 

• 1933T.Hot 1 ~~ 7~ 

• . . . a 21 a:ı 
4 - ~ 

m tl.l'tı 

hıUk.Dahlll VJ,t> 

• Ergeıd tsUk J7.-~ 
192.11 A .. --

J'r&mVS) •'· ı 
•Çimento 18,6') 

Ot.yon Det l,( KJ 

Şıırk ~I ı O ı 

Balya . (.1 

Şark m. te7.a -
Telefon .00 

Tahviller 
li:lektı1k -
rram •• , i l, j'() 

K.ıbtraı •.fltı 

• Aıadolu 1 .>7-
• Anadolu IJ .n. -
ı\Jl&dolu l1l 

B. Enurum U~ - • MtımeHIJ A ,1 :! ı m: heyeti bu dileği kabul etmiştir. Sa-
1 
.. ________________ _ 

Janrn Arapça okunmaması hakkında bir 
karar olup olmadığının vilayetten so- !"""----·.-lml!"•P•e•rtem--be-.-c•. UMA--m11 
rulmaıına karar verilerek muhakemenin Takvım f4 II. Ka. ıs n. Ki. 
devamı baıka bir güne bırakılrruıtır ı Zilkade 2 Zilkade 
Mahkeme kararı ile maznun Raşid, ıoer 
best bırakılnuştır. 

Glln dot'JfU 
Gtlu bal!Jı 
Sat.b Dama& 

lN 7 ~ol-
17,0J 17,0l 
623 623 

İ k Q k 1 Z .I birden kaçırmış! 
()ti• DalllUJ 1223 12 2.J 
lklııdJ oaıauı 14,49 ı-ı,50 

Bartında Kurucaşilenin Ova köyün
de tuhaf ve fakat mahiyeti itibarile feci 
bir kız kaçırma hadisesi olmuştur. Köy
den 22 yaşlarında Mehmet Tiryakioğb 
adında bir delikanlı, Fatma adında V!: 1 
Hacer adında iki kızı birden kaçırmış 

ve kendilerine tecavüz etmiıtir. Suçlu 
yakalanıp müddeiumumiliğe verilmi;
tir. 

Kızlardan 17 y:ıı: • ·a Fatma, .zaten 
Mehmedin nişanlıs:drr. Fakat. her iki 
kız da, emrivakii kabul etmek zarureti
le, Mehmetten davacı olmadıklarını ve 

beraber geçinmek istediklerini ileri sil-

rüyorlar ki, bittabi bu ortaklığa kanun 
müsaade veremez. Tahkikata devam 
olunmaktadır. 

Allfam D&IDU> 17,03 1704 
'i a tal na.mazı 1839 1840 
lmak 538 5 .. 8 

fılm geı;;en gtınıert 14 15 
Yalm kalan günl~rt ~51 350 

DOKTOR 

Hüseyin Usman 

Sinemada Ötüm 
lınıirde Keçecilerde Lale sinema. 

.sında bir hadise olmuştur. Yaka şu. 
dur: 

Turgutlu kasaba.sının Ahmetli kö. Sabık Haseki hastahanesi dahiliye 

'
·u"nden Ke · og~lu Et h 1 mütehassısı. Laleli, Lfıtuf, apartımanı . rım ~ em sar oş o . 
doğu halde sinemaya gitmiş n merdi. _s_a_at_4_-_7_y_e_ka_da_r_T_e_ı_: _2_2_4_59 __ _ 

venlerden yukarı kata çıkmak iste. yuvarlanarak düşmüş ve yaralanmış. 
miştir. Kendisini tumıyacak kadar tır. Derhal memleket hastahanesine 
sarhoş olan Etem merdivenlerden gönderilen Etem orada ölmiiştür. 

ASILAMIYAN ADAM 
bu sebeple su~lu olup olmadığına da.ı 
iı· bazı ~üpheler uyandırılmıştı . 

Fakat neticede mahkemenin juri 
heyeti kendisinin suç~ınu isbat etti. Ve 
üç gün süren muhakeme neticesinde 
idama mahkum edildi. 

Nakleden: 

Hikmet Mt:ınir 

- 3-
.A) nı zamanda tahkikat dc\~lnı et. 

tiği müddetçe, ele geçirilen bazı de. 
liller, tamamen Con Linin aleyhine 
çıkıyor \C onun Mntmazel Kiysi öl. 
dürdilğü biraz daha sabit oluyordu. 

l\tcseliı, Con Linin odasında bir 
çekmece içerisinde kanlı bir bı~ak bu. 
lunmu~hı. Yataı:"lnın y:ınıba~ında bir 
yağ teneke. i bulunmuştu ki bir gün 
en-el hemen hcmt.'n dolu idi \ 'C simdi 
boşalmıştı. 

Bu tenekenin de \İlerinde kan le. 
kesi nrdı. 

Con Linin elbiseleri üzerliıde de 

kan lekeleri görülüyordu. 
Cinayet \oku bulmadan evvel Con 

Linin ücNtinin indirilmiş olduğu öğ. 
renildı. Gene öğrenildiğine göre, Con 
Li, Matmazel Kiysi birkaç defa teh. 
elit etmişti. Cinayetin işlendiği yerle 
Con Linin ya.ttığı odanın arası ancak 
hirkaç adımmıı:. 

Bundan başka, yangın esnasında 

tahtaları kırmak için balta istenildiği 
zaman, Con J,i, bir bahçe kulübesin. 
den hemencecik bulup getirivermişti. 

Fakat bütün bu hadiseleri Con Li 
bir münasebetle izah edi,ıordu. l~te 

Con Linin vaka.sı buraya kadar fev. 
kaHide ~nteres.san değildir. Lakin 
gelecekte öyle bir hndise olacaktı ki, 
bu ilk safhaların en küçük ahikası 
bile, bir hiç menziksine inecekti. 

('on I .. inin idam 1-'ırası geldiği za. 
man bu cinayet yaka.sı, ~adece lngil. 
terenin ücra bir köyünde ,·utrnhulmuş 

hir hadise olmaktan çıktı. Dütün 
dünyanın ah\ka ve heyecanını uyan. 
dmrn hirşey oldu. 

~on Li, 188:> senesi şubatının 2:~ ün. 
cü pazartesi günü idam edilecekti. 
Son mektubunu yazdığı gece, yani 
idamdan bir glin evvel; haratırun son 

- Neydof cenapları Tarabyadan 
Mabeyni hümayuna gidip de §apkayı 

basarak içeriye girerse Şevkctmeap 

hazretleri yelkenleri indirir.,, 
Dedi. Tablakar kıyafetli olan da: 
- A biracdr o bukadannın da bece

remez . ., 
Deyince ben kendimi artık tutama

dım. Ali beye ukala tavrile hitap ede
rek: 

- Azizim, bu zavallıların inkibaL. 
dan biraz zorları var galiba. Bunlara 
bir müshil ilacı yazayım.,. 

Dedim ve aklımca bunlarla alay et
tim. Kendilerini tahkir ettim. Ve he
men oyun biter bitmez borcumuzu ver 
dik. Mektebe döndük. Odama gittim, 
yedim, içtim. Sonra yattım. 

Oda epeyce büyüktü. Dört karyo
la vardı. Fakat v gece bu odada ben
den başka kimse yoktu. 'Cam uykuya 
dalacağım sırada birisi bann: 

- Haydar, Haydar! Xann da. ve
receğin cevabı iyi düşün.,. 
Dedi. 

Gözlerimi açtım, her tarafa baktım, 
kimse yok. Gene yattım. Fakat bu hal 
üç defa tekerrür etti. Onun için yatak. 
tan kalkarak karyolaların altlarına 

bile baktım. mmse görcmeyinct' dev

riyeye seslendim: 
- Bana nöbetçi zabitini gönderi

niz ... 
Dedim. Ali bey geldi. Kendisine vu. 

kuuhali hikaye ettim. Ve Ali beye: 
- Bu edepsizler mutlaka hafiye i

diler. Biz de bunları jurnal edelim. Bu 
sayede onlann jurnallarmdan kurtu

- Evlatlar ben teı,ıehhüt 
dahiliye zabitliği de ettim. 
hele nefsime mağrur olarak biç 
nizi incitmedim. Lakin beşeriyet 
bir kusur etmiş olabilirim. Bana 
kmızı helal ediniz. Ben sürgüne 
ceğim. Gönlünüzün ban:ı. karŞJ 

kalmasını istertn.,, 
Dedim. Bu sözlerim dershanede 

vaveyla kopardı. Bir ağlamadır 
dı. Efendilerden biri pek ~inirli · 
Bayıldı. Bu çığlık fazla olduğu 
iş dışarıya aksetmiş. Hatta deJl 
müdürümüz ahlakı mazbut ve 
vetli bir insan olan Zekai Paşa.ııJll 
İc kulağına varmış. Beni çağırttı: 

- Haydar bey, bu ne haldir! 
artık gemi azıya aldın. Her 
gözüne aldın. Fakat arada b~ı' 
başımızı nara yakacaksın. Bu 
tedbirsizlik olur mu? .. 

Tarzında sözler söyledi. Ban• 
sitemlerde ve babaca nasihatlerde 
lundu. Ben: 

- Efendim, ben birşey yapfll8 

Talebenin bu kadar beni sevdiğiııl 
mezdim. Sürgüne gideooğimi söY. · 
ce hepsi ağla.'Jlllağa başladılar. JJit 
nesi de bayıldı. .. 

Dedim. Zekai Paşa: . 
- A canım. saflığın, dervi~liği' 

bu derecesi olmaz ... 
Diye cevap verdi. Benim için 

söyliy~ek bir şey yoktu. DışarıY!. 
tım. Odama doğru gidiyordum. ~ 
rada hademeden birisi yaklaştı: 

- Efendim, seni kapıda bir 
kimseler bekliyor.,, ( Arkaaı fı 

luruz. Hiç olmarsa cezamız haf!f c- -------------
lur . ., Sulıanahmet Birinci Sulh il 

Dedim. Fakat bu defa dostum Ali Mnhkeme!inden: 
bey mücessem bir hamiyC't kesilerek: Makoule vı: Nazife, Sen· r.1~ ~ 

- Jurnal vermek mi? Her türlü re- · · ~ 
zaleti yaparım. O haltı edemem ... 

Dedi. 
- Aman birader, iş şöylEdir, böy

ledir gibi sözler söyledim. Fakat o ge
ne hiç aldmş etmedi. Ben adeta Ali 
bey nazarında bir hafiye bozuntu!lu 
halini aldım. Ve fena halde kızdım: 

varisleri DUriye ve Nejat ve AJP~_ 
Türkan ve Yılmazın sayian ve IS> 
reken mutasarnf olduldan 1stanbıJİ 
tanahmet Ü çlcr mahallesinde sut 
sokağınc!;:ı 128 ada ve 12 panel fC 

2,38 ve yeni 2,3 kapı numaralı "e 
lira kıymeti muhammineli ve ~t 
iki sofa ve iki hela ve bir mutJ>r' 

- Yahu, benim samimiyet.im sen- bodrum ve önün.do bahcesi ve d 
den daha mı ~ağıdır zannedersin?,. • h•" da elektrik ve terkos tesisat·nı 

Gibi sözler söylcrr eğe ba.'iladım. A- b h -1 • s It h et . . ap ane ı e yıne u ana m 
lı bey gitti. Ben de tekrar yattım. Bır h il . d S • · · k gwırıdl .. .. .. .. . d; ma a esın e u.erazısı 110 a Al 
ruya gordum. Bu ruyayı kendı kcn - d 13 1 • · 2 38 e """ . . . .. a a ve parse ve es .. n , v ı 
mc tabır ederek kcndımın Iraka sur- k 1 1980 ı· k ctı· .ııı .. .. . w• .. . apı numara ı ıra ıym 
gune gonderılecegıme hukmettım. Er- . 1. d"" d "k" h l{! "e . mıne ı ve ort o a ve ı ı e '1 

tesı günü uykudan kalktıktan sonra d b" b k d kÖ 
w rum a ır mut a ve o un ve 

muallimler de gelmcge başladılar. Mu 
allimlcrden ya.,,'}ça benden bilyük olan
ların elcrini öptüm. Akranarıma sar. 
ma.stım. Benim bu halim onlarm ga
ribine gidiyordu. Kendilerine: 

- Ben rüya gördüm. Tabir ettim. 
Iraka sürgüne gideceğim ... 

Deyince: 
- Yahu, senin evliyalığını anl:

dık. Fakat bu kadar da kesl:in oldu
ğunu bilmezdik .. , 

Diye benimle alay edenler oldu. 
Sonra dershaneye girelim. O gün (co
bir) dersim vardı. Elime tebeşiri alıp 
bir muadele gibi birşey yazarken tcl·
rnr tebeşiri yere bıraktım. Oturdum. 
Efendilere hitap edere::: 

uykusunu uyumak üzere yatağına gir. 
di. Bundan ı;;onra ebedi uyku gele .. 
cekti. 

Fakat Con Li, o gece şn)anı elik. 
kat bir rüya gördü. 

Birkaç sene sonra etrafile izah c. 
dildiğine gört', rüyası ı:öyleydi: Con 
Li idam sehpasına götürülüyor. Boy .. 
nuna ilmek ge~irildikten ıo;onra - aya 
ğının altında açılıp da, kendisini i~c.

1 ri diişiir<'cek olan - kapakların sür. 
güsii açılmıyor. Sürgü ü~ defa ~eki. 
Jiyor, lf•kin kapak hfllfı açılr..uyor. 

Sehpanın «.>trafında kimse yoktur. 
l\endi~i yapayalnızdır. 

Ertesi ~mhah saat seldzde hücresi.. 
nin kapısı vuruldu. Hapishane mü. 
cliirii, hapi~h~tnt' papazı n~ cellat it;c. 
ri gelmişlerdi. Dışarda resmi memur. 
lar bekliyordu. 

{Arkası var) 

ğü ve arkasında miktarı kafi 
ve derununda elektrik ve terko& te 
nı havi bir bap hanenin izalei şuYıJ 
nında furuhtu takarrur ederek af' 
mlizayedeye vazolunmuştur. 

1 Birinci açık artırması 17 .2.93 1 
hine müsadif çarşamba günü ~ 
den 15 k:ıd:ır icra olunacah.-tır. ~ 
muhamminelerinin < Ç 7 5 şini b 

takdirde o gün ihalei kat'iyesi ys.P 
t r. Bulmadığı takdirde en son a; 
taahhüdü baki kalmak üzere rıı 

15 gün miiddetle temdit edilere~. 
açık artırması 4.3.937 tarihine ııJ 
per:.-embe günü saat 14 den 16 y• 
icra kılınacak ve o gün en çok a 
ihale edilecektir. İpotek sahibi al. 
!arla diğer alakadarların işbu ga~~ 
kul üzerindeki haklarını husU51 e 
ve masrafa dair olan idrlialarıt11 

müsbitelerile 20 gün içinde bild° 
!Uzımdır. Aksi halde hakları ta~ 
rilc sabit olmadıkca satı~ ~ 

paylaşmasından hariç kalncnJd ıı 
Müterakim vergiler borçları 

tinde hissedarlara ve dellaliye "e 
lar kanunu mucibince veriııne~ V 
gelen 20 senelik taviz bedeli v~ ilı Jl 
lu ve tanu masrafları müsterıYe 

- ·ı~n V 
Arttırma şartnamesi işbu ı a tııı' 

den itibaren mahkeme divanhane 
lik kılınmıştır. 

Talip olanlarnı kıymeti mub ~ 
!erinin ~( 7,5 nisbetindc pey . zj9 

hamilen o gün ve saatte EsııiS> t J 
Gülbenkyan hanında Sultanab~~. 
sulh hukuk mahkemesi ba'1'1 fi 
936/ 22 numara ile müracaatları 
lunur. 



Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat, ~af ve 

sevimli bir ten· Gündüz tek 
rar pudralanmıya hacet yok. 

işte; havalandırılmış yeni 
T okalon pudrasının ga -
ranti muhassenatı bunlar • 

dır. Bu cazip havalandır · 
ma usulü, Pa risli bir kim · ı 

yagerin keşfidir. Bu usul 

dairesinde havası toplan · 
drrılmış yegane hafif pud -
radır. Şimdiye kadar yapı · 
lan pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. 
Au usul, T okalon pudrası
nın istihzarmda kullanıl · 
maktadır. işte bunun için· 
dir ki, T okalon pudrası, 

.daha muntazam ve daha 
mi.ikemmel bir tarzda ya -

pışır cildi hemen hemen 

görünmez bir güzellik ta -
bakası ile kaplar ve yüze 
tabii bir gi.izellik verir ve 

modası ge:miş ve yüze bir 
makiyaj şeklini venneder: 
kaim ildi pudralardan ta -
mamen başka bir tesir ya • 
par. Bu yeni T okalon pud
rası yiize yapışık kaldığı 

cihetle buna "8 saatlik pud
ra" tabir ederler. Artık ne 
parlak burun, ne yağlı cilt 
gör\.inmiyecek, belki rüz -
gar, yağmurun, terlemenin 
icrayı tesir cdemiyeceği mat, 

saf ve sevimli bir ten gö -
rünccektir. 

Yllbaşı piyangosunda 
kazanamıyanlara 

MUJDE 

# # 

SEVINECEGIZ 

, , ', 
(EKiLiŞ TARiHi 
J~UBAT fJJ 

tı Satış yeri Piyango bayi!erile Yeni Postahane karşısında Erzurum Ha· 
llldaki Cemiyetin i!~.1 :şlcri bürosudur. (107) 

• AWE 

DOKTOf< 

kemal özsan 
Urotoo - Uperatbr 

-
8e"Jiye Mülehassısı 1 

uf('alcöy - [;."ksrlsiyor mağazo:-. 1 
2 ~Q. ller ailn öğleden ıonro 

~'tn ... · .d.en .. 8 .. ~e~k~·n;d~n~r;-~~T~e~l.~·~4~12~3;~~ 1 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN mm.t:IJ 

Dahiliye MütchCJ.:sısı 

Paznrdan ba.§kn gUnlerdc oğlcdcn l!oıtra 

S!lıı.t (2,5 tan G )il.) kadar l ı;tanbulda Divan 
yolunda (101) numaralı hususi kabinesinde 
lııı.stalnrmı lcalıul eder. Salı, cumartesi gün 
lert sabah ''0,5-12" B&&Uert haklkt fukaraya 
mahsustur. Muayenehane ve ev telefon: 
2239S. Kı§lık telefon: 21044. 

7 - Kl~-:JN 14 11. KANUN 1937 

TilrLlye CDmhurlyet Merkez Bankası 
911ı1937 vazıyeti 

K&Mı 
A K T i F Lira 1 P ~ S i F' 

Banknot, .. • .. " il. l.t8. 768. -
!Sermaye, , , , , • 
lbtıyat üçeal • , , , 

Altın .ıs.fi kilogram 17.09J.771

1
L24.042.349.69 

Ufaklık, .. .. .. ,, 737.710.40 35.948.828.09 
Dahildeki Uubablrle. : 

rürk Uraaı: 
Hariçteki ıuubablrter: 

Altm satı kUognu 7 .663.463 
Altına tahvili kabil serbeat 
dövizler. 
Diğer dövizler ,.e borçlu 

kllrtns bakiyeleri . . . • 

!L .630.292.07 

10.779.'!7.ı.07 
1 

.718.08 

l'eda vWdekl Banknotlar: 
.630.292.07 1 Deruhte edilen evrakı aaktfye 

Kanunun 6 'IC 8 lnci madd~ 
lertne tev!lkan hazine tara1ın. 
dan vaki tediyat. 

ı 34.n9.os2:l9 45.559.074.94 

Deruhte edilen evrakı aaktıye
bak1yest. 
Karşılığı tamamen altm olarak 

L 158.748.563-

·L. 12.064.611-

L 146.€83.952-

Ba11ne talı vWeri: tedavüle UAveten vazedilen L. 19.000.000-
Deruhte edJlen e9"1'81c:ı naktlye , 

karşılığı. L 158.748.56.1-
Reeskont mukabili lltwetcn ted 1 ,. 20.(00.000- 185.683 952. 

Kanunun 6 ve 8 tnd mad. 
delerine teYftkaı:ı Ha.zlııe ıu. 

tından vekJ tedlyat. 

&-nedat cöZdanı: 
Hazine tıonoıarı, 

rtCAı1 senetler 
• • • 

.. 12.004.611- 146.68.3.952-
1 

L 2.47il.J4R.12 
"24.664.t;37.34 27.134.785.46 

ıl lUyenln karşılığı esham .. . 37.09~860.23 
\tah\1lftt lllbar1 luymctlf 1 

\·azed. 

Ttlrk Llraııı Me\'duatı 

Oö\·lz faahbUdatı: 

1 Altın tabvUI kabil dövizler 
ı ntğf'r dövizler ve alacnkl• 

l 
l>llrinıt baldyelerl • • 

l\1utıuW 
F.Atıanı Ye TabvUlt <"Uzdanı: 

\Deruhte edilen eTiılkı nak. I 
B Serbest esham Ye tah'rilat .L... 3.965.882.82 41.058.7"2~ H 

A,·an!dar: 

Altm Vt' di,v17. U:ı:ttrln!' 11van• 
rahvtıaı Uzerlne avana. 

lliMı·darlar 

Mulıtrllt 

1 
L 186.874.16 
L f>.09S."6.1.'\2 8282.137.f8 

4.500.COO-
I J. I J6.78t.79 ~ 

!~_14.598.l8 ' 

L 3.190.St 

J •• 23. ı;8!l.6 I 0.6S 

Ycltdn 

2 Mıırt 1933 tarihinden IU'>aren: lakonto oadeü ytUoe 6 1-2 - Altır üzerlat avans VUzde t ı•.l 

12.958.933.1 

'12ll.914.5~8. ı 

ZAYl 'f 
Deniz yollarından aldığım 558 nu-

maralı ~marot ~zdanı~ nyi ettim ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Yen isini alacağımdan eskisinin hükmü 1 

yoktur. .SS1l 1111maralı Sadıh 
(V. No, 20247) 

lstant>ul Komutanhaı 
Sahnalma 

Komisyonu il3nlar1 

Muhakemat Şubeleri amir ve memurlukları için evvelce yapıhmt o 
bn ilana ektir: 

1 - Hukuk Fakültesinden mezun olup da bilfiil hakimlik yapDUJ o 
lanlar imtihana tabi tutulmıyacak1ardrr. 

2 - Diaer talipler için imtihan mevzuu aşağıda gösterilmi,tir. 
A - Kara ve deniz ticaret kanunlarmm nakliyata, avarya, ve hasarn: 

•---...----------~ ta, ticaret taahhütlerine; 
Ordu Sıhhi ihtiyacı olan 83 ka • B _ Borçlar kanununun umumi hükümleri ile icra, teminat, himK 

lem göz laboratuvarları alatlan iha • c:.kitlerine; 

le günü talibi çılanad.ığmdan açık ek- C - Ceza kanununun csaslarile devlet emvali aleyhinde işlenen CÜ 
siltme ile ihalesi 18-İkincikinun- rümJcre; 

937 Pazartesi günü saat 14,30 da E _ Memurin Muhakemat, tahsili emval, icra ve iflns 
yapılacaktır. Muhammen kıymeti miiteaHik hükümlerle inhisar mevzua lım ilgilendiren bir i§dc 
1639 lira 30 kuruştur. Şartnamesi bilalt· (206) 
her gün öğleden evvel komisyonu· ------------------------------
muzda görülebilir. isteklilerin 123 luplarile beraber ih.Jc günü vaktül Satmahna Koznİ!yonuna gelmeleri. 
liralık ilk teminat makbuz veya mek muayyeninde Fmcbkbda Komutanlık (201 ~ 
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Denizyolları 
iŞLETMESi 

\.centclcri: Karaköy - Köprü baş 
eL 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

•••Han telefon: 22740 __ .. 

Mersin Perşembe 
Postası 

Yalnız bu haftaya mahaua ol
üzere SADIKZADE vapuru 

4 1-37 Per!embe günü Mer
• postasına saat 16,30 da kalka

ve lzmire Cumartesi sabahı 
c ktır. (189) 

Levazım lmirli~I 

tın alma 

Ku i Askeri Lisesi i~in 2400 a
fi nk gömleği 25-1-937 Pa

. .. nü saat 15 de Tophanede 
I . a Komisyonunda açık ek -

c ''c alınacaktır. Tahmin bedeli 
· adır. İlk teminatı 270 lira -

skeri Lisesi için 500 a -
:ı 25-1-937 Pazartesi 

JUllÜ t 15,30 da T oplıanede Sa -
~alına Komisyonunda açık eksilt -
De il alınacaktır. Tahmin bedeli 
l375 liradır. llk teminatı 103 lira 
12 kuruJur. Şartname ve nümune· 

k m· yonda görülebilir. 1steklile -
rm belli saatte komisyona gelmeleri. 

(283) (126) 
:(. =<- * 

Kuleli askeri lisesi için 400 çift terlik 
16-1-937 Salı günü saat 14,30 da 

BiRADERLERv.Sll 
iJTANBU L• AN KARA• iZMiR 

o T. • • 

,,, 

lllll 

R.C.A. 8 T-2 8 lambalı 
vereslp Satıt 21 O Lira 

R.C.A. 5 T ·-' 5 lambalı 
veresiye s ... ı 160 lira 

ş. 

RCA 
BiR RADYO ALMADAN EVVEL 

BiLMELiSiNiZ Ki, 

R. C . A 35 senelik bir tecrübenin mah· 
sulüdur. 

R. C. A insan dim•O• gibi i$lıyen "• ne•· 
riyatın lı:udretını kontrol eden 
eleklrllr bır dim•O• maliktir. 

R. C A lstasvonların ~rinl t.,ln ecfeıt 
elektrilı bir ooal• ı.ıer 

R. C. A. nın bütün lambalan çelilıtencflr.• 

R C. A. dan OSTON RADYO MEVCUT 
DcÖILDIR, ÇONKI R. C A. 
DONYANIN.,. BOYOK RADYO 
TEŞKILATINA SAHiPTiR 

----------------.;;:__-_ 

.. 

Beyoğlu - istiklal caddesi 
oph de Sabnalma Komisyonun· -....,._----------------~....,...--....,...~----~--------....,...--~----....,...--~__,..:--------------~--~----~~------------~---------

da açık eksiltme ile alınacaktır. Tah- Deniz Levazım ~atınal-ı lı, Pi 
min bedeli 680 liradır. tik teminatı 
sı liradır. Şartname ve nümunesi m a Kom isyan u i 1an1 arı 1 

lmmisyonda görülebilir. isteklilerin T h · d'I b d ı· "3225" ı· ı 15 t Gaz 29-h..!_ ~·~ ,___ ,. . . . a mm e ı en e e ı ıra o an on , J.Klll~ma -
1UU1Unı vesıkalarıle beraber bellı sa- 937 t rih' ti C ·· .. t 14 d k k ·ı 
alt k 

. im I . nun- a me ras ıyan uma g unu saa e açı e sı bne uaulile 
e omısyona ge e en. al kt 

(284) (127) maca ır. 
!!(. !!(. =<- Muvakkat teminah "241" lira "88" kuruş olup tvtnamesi her gün 

Od H 1 
. . . kal komisyondan parasız verilir. 

r u astane en ıçın 24 em l ekl"I · 2490 lı k d lı 'k ·ı beO' ·· 
l b k k

" l .
1 

d • st ı enn sayı anun a yazı vesaı ı e ve ı gun ve sa . 
pone n ta a ve ase er ı e ma enı b ı · .. 

•. lıtanbul Beyojlu ve Y eniköy daireleri. 

TUR A i GAZ 
ŞiRKETiNDE 

Şirket kendi m4kbuzu olmakamn memur ve itçilere hiç bir 
suretle para vermemelerini sayın mütterilerinden diler. 

193 7 senesi hüviyet varakaları ~ri renktedir. 

I! ,, 

L •. t, I . S- atte Kasonpasada u unan komısyonumuza iluracaatlan. (200) 
c:: .-~, çata ve saıre 1 1-937 Cu • 

haa günü saat 14,30 da Tophanede M. M. Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonu Reialiğİı\den: 

latmalma Komisyonunda açık eksilt Cinsi Muhammen bedeli Teminat mikdan 

ille ile münakasası yapılacaktır. Tah Lira Lira 

min bedeli 2393 lira 90 kurustur. 36 MAD 580 tipi ekimölatör malze-
Jlk teminab 179 lira 54 kuru;tur. mesi 20310 1524 
$artname ve nümuneleri Komisyon- 1 - Yukarıda cinsi ve bedeli ile teminat mikdan yazılı sekiz kalem 
da görülebilir. isteklilerin belli saat- Ekimölatör malzemesinin kapalı zarfla münakasası, 15/Şubat/1937 Pa • 
te Komisyona gelmeleri. zartesi günü saat 14 de Ankarada M. M. Vekaleti binasındaki komisyonu-

(271) (3856) muzda yapılacaktır. 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;--;;;. 2 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün Merkez Komisyonu -

ı b 1 H " A k • 1 n:ıuza ve nümunelerini görmek istiyenlerin de İstanbul Kasmıpaşada De • stan u ar c s en 
niz Levazon Satınalma komisyonuna müracaatlan. 

"ı t aa fi a a ı 3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde 
--·-=~ ..... =:::::c:m•=--=-2'21=---ll'İİ \esaik ve teminatı havi mektuplarını eksiltme günü saat (13) e kadar ko-

3 re lan bezinin sart· misyona vermiş bulunmalan. (3849) 

. d 'i yapılan t! •· "'cl' c do -ı---------------------------------------------
. e kapalı zarfla eksiltmeye ko- Cuma günü saat 15 dedir. Eksiltme- line kadar teminat ve teklif mektup-

n l ustur. Tahmin edilen bedeli ye nireceklerin 2490 sayılı kanunun larını Ankarada M. M. V. Satmal -
1000 lira olup ilk teminat parası 2. 3 üncü maddelerindeki belf!e erle ma Komisyonuna vermeleri. (547) 

1575 liradır. İhalesi IS-1-1937 ihale gün ve aaalinden bir aaat evve· (3826) 

· Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları ~ · 

28--1-937 de eksiltmesi yapılacak olan 221775,15 liram~ 
bedelli 65000 nonnal, 3825 makas, 3500 köprülük kaym travenilf" 1 oO 
adet meşe traversin eksilbnesi vakti ahara talik edilmiıtir. (210) 

Muhammen bedeli 81000 lira olan 60000 adet çam traven ı&-1 

--937 Per~mbe günii saat 15,30 da kapalı zarf uaulü ile Ankarada ldat' 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 5300 liralık muvakkat teminat ile kanii ,_ 
nun tayin ettiği Yesikalan, Resmi Gazetenin 7-S-1936 gün 3297 No· ~ 
nüshasında İnti~r ebni~ olan talimatname dairf"sinde alınmıt vesika _. 
tekliflerini ayni giln saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri li • 
ı:ımdır. 

Şartnameler beheri 405 kuruş mukabilinde Ankara Ye Hay~ 
Eaki§ehir ve İzmir veznelerinde aahlmaktadır. (148).. 


