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y ese lesi Dün Cenevre' de Gör·· •• •• 

Geniş Bir Mulıtaril}et,, 
~lifini ileri sürüyor, Türkiye ısrar edivor: .,, 

stm lilial ıst·1--- az 
murahhasları arasında 

• • n m se es nın 
a ı şekil 

Bugün C~nevre' de toplanacak 
onsey · çtimaında anlaşılacak 

' Skcnderun meselesi artık bugün 
fıli müzakere safhasına girmiş

~k tır. Ccncvreye giden Dışişleri 
<! 1 anı 'reVfik Rüştü Ara.s'la I"ransız 

sızlık. ce.reyanları içinde boğulup 
mektcn kurtaramaz. Şimdi Frcinsızla
rı bu çıkmazdan kurtarmak için Ce
nevredeki dost ve bitaraf devletlerin 

C~el 
tıl~ erı arasında ilk tem~lar .dün yardımlarına ihtjyaç vardır. 
h~ 4 tur. Doğrusunu söyliyelim, biz · Sancak meselesinde bizim ileriye 
lıı.y0 llla.sıara pek de ehemmiyet ver- sürdüğümüz davanın .esasını wıutma. 
~k l'ut, daha ziyade yarın toplana.. mak lazımdır: Bu esas İskenderun ve 
d'\ b?lan Milletler cemiyeti konseyin- havalisindeki Türklerin mevcudiyetle
l'ar~r taraftan F.ransanın, diğer ta- rini ve haklarını tam ve kamil olarak 
letır-t n 'l'Urkiycnin dostları olan dev.. temin etmel}lir. Bu temfn meselesi 
lı~0~n Vaziyetlerine ait inkişafı bek- 1921 senesi muahedesi 0 'ibi hlfai ta .. 

~. ahhiitlcre değil. fili ve hakjki kuvvet-
llıu_1~U'a Fransız hariciyesi bütün ar- lcrc ve garantilere istinat dccektir . 
\e~d saı nıeselelerde olduğu gibi ls- Vakıa F zlar Türlderin bu is-
ları ... erun isinde de hukuki müdafaa- tediklerine ırde ' 'H , demiyor 

«l b" 
~"'a .. 1r <;ıkmaza koydu. Bir kere lar ... Fakat bir elden ve erini öbür 
ı~i ırböyıe bir çıkmaza sürüklenirse 
~Uku lJ>etıe anlaşma istemiş olan bir 
'~bile artık kendisini mantık-

~~ ~üufun: . 
lf ayat n garip·. s ahnelerinden 

l:.rc t:~ll<la 1w-ali(t. · Vilhelminin 7azı 
cl{j tı :~l<l· prcnsc.s Julyana ile Prens 
t le ~~n du{iüttleri oklu. Bugün ar-
Orlqr ~·c 71UL§ıı1~ 'ba'l.alJ11Wa 'lmlımıı
r.' Qk:ıl'nıdilci ltaldc p1cns ile prcn. 
bi 1eq tdc 1ıo· evli crlxklc 7xıdm gi-

t· ~kor-aaır. Aı alarmdaki nı ihıa
t" foUı,nda mı ·rneaeni 1ro.nunu tan 

p , Yor. Ş1ı 1Mitar /,i 7JT.cnscs bir 
'•ıazi1'.ıcı,1'iu ıçe olu:r da Tlolamla ta1ıfow 

~l' 'l'ı 0 '1>4kit aralarrndcı ayrılık 
d 14.o, ca.7.1 ır. Gccdcri ~·mayın bir o. 
"t~ Yal; ?ca ba.:iba;:a 1-.al<lıl\lw'ı 

ftı1 d{' l ••• 

§ı 'kanuıı"n tayiıı ettiği hukuk ııe ser .. 
l<i,Jı,iycti 1uıiz lnilwıacaktır. Fakat bu
nun 1ıaricim:leki zauıanlarda ı:c mc
kiinlarda prens dö Lip kraliçe Julya. 
na'nrn sadık tcbaasmdan bir ferttir!. 

llcrhangi bir erkeğin karısına kar
şı böy1c il..-i tiirlii rol oyıuınuısı olduk
ça bir i tir. D111ıa doğrnsu prens dö 
Lip önırfoıii.n nıiihim bir kısmını ti. 
yafro sahnesinde rot y apan bir artist 
yibi geçirecektir. Fakat bir lmıliçcniıı 
kocası olmak şorcfiııc ~r§ı lm klii lfe
fc ister istemez katln.nocaktır. 

bugün toplanıyor 

~~· Qııııllllllllll~ 

Cenevre. 20 (Hususi) - Milletler 
cemiyetinin yarınki toplantısı için bu 
raya gelmiş olan Türk ve Fransız 

hariciye vekilleri, Sancak meselesi ü .. 
zerinde ilk temasa geçmişler, ve lsvcç 
hariciye nazırının işt ·r.akile yaptıkla
n bir toplantıda meseleyi tetkik et
mi§lerdir. 

iyi mahimat alan mahafilde beyan 
olunduğuna göre. Hariciye Vekilimiz 
Sancağın istiklalini yeniden büyük bir 

Sonu. Sa. 2 Sit rl} 

.......................................................... 

ITALYA 
Boğazlar muka
velesine giriyor · 

Ankara, 20 (A.A.) - Anado
lu Ajansının salahiyettar bir 
mcnbadan öğrendiğine göre, 
Kont Ciano'ya Türkiycnin Roma 
ibüyük elçisi tarnfmdan bildirilen 
arzu üzerine, İtalya hükumeti. 
Italyanın Montreux'de imzalan .. 
mış olan Boğazlar mukavelesine 
iltihakı zımnında, Tiirk hükümc
tilc doğrudan doğruya temaslar-
da bulunmaya karar vermiştir. • .............................. -................... _. 

I -·· 1 -·-~, • 

Yarınki sayımızda 

Tarih vesikaları 
arasında 

Yazan: 

Dr. Osman Şevki Uludağ 

!Ik yazı: 

Bir ziyafet için yiT mi 
çeki odun 

Büyük bir tari h zevki 
içinde okuyacaksınız 

, 1 vırib"rlcrilc 7caPılroca ola-

~içc __ y_c_ko_· _~ __ ~---------H_a_s __ a_n __ K_u __ m_ç_a~y_ı ______ ~--------------------~ 

o y NASL BATACA • • ? 
. 

Bu mevzu üzerinde şimdiye kada r 
C Yazılmış yazıların en heyecanlısı ı 

llrnar esi ilavemizde okumaya hazırlanınız 

Ziraat Yekilimiz B. l\l uh li....; Erk. 
meıı, te~kili diişünülen zirai kombina. 
lar lıaJ,kıııda ~u beyanatta bul unm u~. 

tuı·: 

'-Başbakanımızın Parti gurupun da 
i ş;ın•t huyurdukla n gibi bugünkü di.i. 
zenle ıirni istihsalimizin artmasına 
im kan yoktur. Köylü bugü nk ü rn:o.: ı . 

t.alarile ~alnız kendi ni - o da dar biı 
<:erce' t• it;indc - ~·a~ı1abilecrk biı 
geliı· elde etmektedir. 

Bilha~ sa Orta \'e ~arki Anadoluda 
bu \'UZiyet claha 5 ikiirdır. Köylü nün 
iptidai alctlcrilc toprağı iri sürmesi 
ne. rnk t indc mnh.ı:ıul .ılma:-'ına, hatt 
hir~ok yerlerde mah:-;ulünü 1.aman111. 
da kaldırma~rnıı imkan yoktur. Şu 

l.ionu. Sn. 2 ~ii. 4) ıitaat Vekilim.iz B. Alııhlis E11.11ıcn 

Tü k Erme ı 
• • 

ı 

Hatay'da yabancı teşvikine karışan 
bazı Ermenilere lanet okuy orlar 

Şehrimizdeki Türk Ermcııilcri Ul.a r 
~e heyeti dfüı /cvkalii.dc bir toplantı 
akdetmiş ve a§<Lğıdahi bC1Jamıamcnin 
110Ş1'ini karaı la§tırml§tır; 

Türk ulusunun yüksek menfaale
rine ve şanuşerefine uygun bir tarzda 
Sancak meselesinin halli için duren
diş hükumetimizin azami ı::ayügnyrct 

sarfctliği önemli bir antla. mazinin 
acı derslerinden ve tecrübelerinden 
mütenebbih olmayıp mensup bulun
dukları ırkın varhğma dahi muzır o
larak ecnebi memleketlerde ve ecnebi 
teşvikatına kapılan gayrimesul bazı 

Ienneni komitcCileri tarafından son 
zamanlarda vukubulan mclun ne iyat 
''e hareketlerinden dolayı çok mütc .. 
essif ve kalben müteessiriz. 

Mübeccel Türk cumhun) Untiz 
devrinde kanunun çercevesi ~ahilınde 
hür )•aşıyan büttin Türk Ermcnileri
nın samimi duygularımı ve salim dü
şüncelerine tercüman olarak ve ma
lumu ilfım kabilinden olmak üzere bir 
kere daha alenen ve yüksek ~esle be
yan ederiz ki: Medeni milletlere im .. 
tis~ örneği teşkil edecek adalet, ser-

( Liitfcn, sayfayı çevirinizl 

MİLYONL RCA 
Z RARIMIZ V 

Elektrik Şirketinin şimdiye kadar ha 
tan kanunsuz para aldığı anlaşı ıyor 

.. -
Büqük kaçakçılıktan sonra Şir
ketin mukavele şartlarına da 
aykırc hareket eltıği tesbıt ed1ldi 

İstanbul Elektrik ~irkctinin imti
ynt mukavelennmesi hfüıfına hareket 
ettiği ve bit· de nıühim kacakcılıkta 

bulunduğu yazılmıştı. Şirketten mü~ 

sadere edilen ka!;nk C§Ya gümrüğe te~-1 

ı 

~ 

Muhtelif mühen • 

disler dün yeni bir 

tahkiknta başla • 

dılar. Hükumet 

halktan fazla pa • 

• ra alan şirket hale 

kında idari tedbir 

alacak. 

lim edilmiş ve tahkikat e\Takı da mali 
kemeye verilmiş olduğu et>nada yeni 
bir ihbar yapılmış ve yeniden t.ahki~ 
kata ba.§lanmıştır. 

( Sonu: Sa. 4 Sü. 4). 
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ımıza dair 
Dostu -n Sadri ERTEM'e 

Ynzan: 

Nurullah ATAÇ 

Z aınanımızın başlıca vıısıfJarm., Ilir tnrafııı avukatlığını etmiyoruz 
dan biri, münnknşadnn kaçmak. kendl davamızı müdafna ediyoruz. 

ta ur. Sağ taraftan sol tarafa, sol Bugüniin insanları, sağda olsun, 
h raftan sağ tarafa Jı:üfürler yağıyor, solda olsun, böyle düşünüyor. 
er ik' ı · 1 l ? 8Ö ıs nın ortasında olduklarını B unun zarar arı o muyor mu .. 

ı • .:liYen •'liberaller de bu '·ağ'IZ da. Şüphesiz ki oluyor. Ilir kere 

... ..__._.._. ______ ...._ _____________ ._. ______ .__. 

Takip ediyoruz: .................................... 
Avukatlık mes.eğinin 

ıslahı 
Ankara.da Adliye vekili Sara

coğlu ŞükrU'nUn başkanlığı altında 

kurulan bir komisyon avukatlık 

mesleğini inkılap esaslarına göre 
tanzim etmekle meşguldür. Deni~ .. 
diğine göre bundan sonra avukat
lar hakimlerin tabii bir müsteşarla
rı mevkiine geçeceklerdir. Haksız 
da.va almıyacaklardır. Sonra mu. 
kemeleri uzatarak adaleti oyala
makta menfa.at aramıyacaklardır. 

18 sayıfalık bir layihada yazdık arite 

Ağırceza Müddeiumumi
sini tahkirden suçlu 

~' " 
111 

na,, karışmaktan kendilerini ala. ynlnn, dünkünden fazla göze çarpa. 
,zorı~r. o Jmdar ki daha dün, fikir cak kadar ilerledi. Her taraf kendi 
f!k lllı ıçln en büyUk meziyet, hatta ndaınlnrının işlerini, beğenmese bile, 
\ir işlerinin tabii havası sayılanı göklere çıkarıyor. l\ar~ı taraftaki ) 
tıı l~rance, (tesamuh) n bugün ancak adnmlnrın en aşikar meziyetlerini bi. 
lıa.ktayıflara ynkışacak bir hnl diye le inkar ediyor. Sağ taraf mecmua. ') 

.Sü eqman Sabri'n ,n Dördüncü 
Cezada duruşması lJaf}ılılJor 

Duruşmaya bu sabah devam edilecek 

ılıyor, larını, gazetelerini açıyorsunuz, fikirle ( 
ne rine iştirak eden muharrirlerin eser. 

in a. consfield ile Gladstone, meclis. ( ...:. )erini göklere çıkarıyor, misli görüL 
lııaı sı.rnsi hayatta birbiri ile çarpış. memiş birer. ustn . i i (şaheser) diy<' 
"- arına rağmen biribirine hürmet 
~l ı ~ii-.teriyor. CharlC'..;; )faurras gibi hii. 
Şahs~r c:>tmi,.; lıiribirinin ahlf\kına, kümlerine itimacl edilecek bir ıniin<'k. 
h •. ı hayatına dil ur.ntmazlarmı~. 
0ı.ı~"'k kid, keneli tarafındandır diye, Pierre 
illi u harpten önceki zamanda yeti~- Ilenoit'yı iyi 11ir romancı, Paul Dour. 

Maksat şliphesiz güzeldir. Fa
kat herhangi bir ceza dava.sında 

mahküm olan suçluyu müdafaa et .. 
miş olmak bir avukat için (haksız 
bir davayı iltizam etmek) suçunu 
işlemek mi demektir?. Herhangi 
bir suçlunun cezasını hafiflctmeğe 
hizmet etmek de bir avukatın tabii 

ıel 0
1an Poincarc hükumetine muha. gcfyi filozof snyar. ım>ette yalan 

e :t. eden I.con mumdan hürmet \ ' C sö~·lcr. yani inanmadığı bir ~·eyi ka. 
'&ı il 1 h d d' ı• Jb k' · d. .; vazifelerinden biri <leg-il midir? fjı.. c >a se er ı. -ın u · ı ı:ım ı, bul ettirmek ister. Sol tarafta da 
l\lr n ı k 1 d Sonra. kanunlarının inccliklcrin-ki Yrı ı ·)arı şahıs ara a garaz. onun gibi adamlar var. 

l3i~ beslenmesine sebep oluyor. Yalnız den istifade ed~rek bir davayı u-
Jlset r. 1 d Kötüliiklerden biri de insanlar bUs. zatmak adaleti oyalamakta menfaat la ,1 eminde cleğil, ~anat a am. 

arı, filozoflar, hnttfı. ilim adamları bütün tek taraflı oluyor; karşıların. aramak diye telıikki edilecek m; .. 
~ında d b .. 1 dakinin söyledikleri içinde hiç bir dir? Avukatların hakyerinden is-

:0 a oy c. hakikat bulunamıyacağına kanaat ge. tcdiklcrini reddetmek suretile ada-
de linün terbiye, nezaket dairesin. tiriyor. Bunun neticesi olarak ken. ıeti oyalamağa mani olmak her 
1tta1cereyan' eden münaka§alarını, şa. dine nahvet, gurur geliyor: "Ilen vakit hakimlerin kendi ellerinde 
1111 arı fikirlerden nyrı tutmak huyu. doğruyu biliyorum, görüyorum, onlar değil midir? 
ler:l'atnıyor değiliz. Insan onları din. görmüyor, demek ki benim bulundu. - - - - ----- -
tiı \!11, Ufkunun genişlediğini, bir de. ğum taraf akıllı adamlardan mütcşek. ----------------
&a' bin bir hakikate temas ettiğini lcil.. Onlar doğruyu gürse, bil~ lıilc d 
r~'rd1. o kadar ki isimizde, bütün söytemiyor. yalan söylüyor: demek Karnın an qaralı adam 
~~leri, bütün bakımları birden ku. ki benim bulundui!um taraf, ahlfıklı. Bu ayın on üçüncü günü, Küçük -
~ aınış, onlara hakim olmuş gibi namuslu aclnmlardan müteşekkil. Kar pazarda aşçı çırağı olarak çalışan Şük
~t his Uyanırdı. DütUn fikirlere, bü. şı taraftakiler ya akılsız, ya ahlaksız. rü, karnından yaralı olarak, hastaneye 
, ~ ba.kırnlara hfıkim.. Yani onların Du iki kötülükten daha mühim o. yatmlmı§, müddeiumumilik tahkikata 
llg StUnde de olsa - dışında kalmak. lan ve belki onların ikisinin başı olan elkoymuştu. Adliye doktoru da yaralı
\\b~Un ınUnaknşacı ve ''tolerance,, sa. bir üçüncü kötü1iik var: Fertler, ~ah. yı muayene etmişti. 
'ıa 1tısanr, kendisini fikirlerine ta. siyetlerini kaybedip kalabalığın birer Şükrü, ayın on ·dokuzunda hastane -
~11 ~ile bağlamadığı, onları şahsın. parçası oluyorlar. Andre Gide "Rus. de ölmüştür. Otopsi yapılarak rapor 
flt~Ytı ~aydığı için karşısındakinin de yada bir Jd::.i ile konuştunuz mu, bü. verilecektir. 
~tferj ile şahsını ayrı tutardı. Be. tün Rm;larla konu~muş gibi oluyor. Tahkikata ehemmiyetle devam edi -
t~field başka, Deaconsfieldin fi. sun uz, hepsi bir örnek!,, diyor. Hiç liyor. 
ttı . b k 

Yıne aş a.. şüphesiz '·faşist., denilen memleketler 
~i;ahıslarla fikirleri bir tutmak iste. de öyle, yeya öyle olmasına salı§ılı. 
1~~11 ~ adamlar ya\'aŞ yavaş insan. yor. Şahsiyetle beraber tenkid kıfa. 
latd alakası olmıyan bir {ılem kurmu~ sr (esprit critique) de ölüyor. tdeo. 
bit '· O alemde fikirler, kanaatler loginlar, yani itikad manzumeleri, 
katl!t danıa taşı gibi idi. Beyazların fikrin '\'erine knim oluyor. Ilu hnl 
feı,,alara \'eya knraların beyazlara ga. insanlığı durgunlaştırrp her türlü tc. 
rıu' ~~lınas1 öyle pek ehemmiyetli gö. rakkiye engel olabilir. 

laş~ 11Yordu. HattfL bir gün beyaz Fakat bütün bu kötülüklere rağ. 
tUn a~la oynıynn oyuncunun, ertesi men zamanımızı Revmemek kabil de. 
deı;İl ~ta taşlarla oynadığı da nadir ğil. ÇUnkü hunların hep~i. fikirleri. 

PROFESöR PETERS 

Ruhiyat profesörlerinden M. Peters 
konferans vermek üzerr şehrimize gel
miştir. Profesör konferansını Ankara ü
niversitesinde verecektir. Dün akşamki 
trenle Ankaraya gitmiştir. 

" dı ''S · · t ·1 . 1 . . · h 1 b" ııe ,, • anat ıcın s:ına ., gı H ıır mızı ş:ı ıs arımızrn ır<'r parcasr S.'ly. 1 
lıoı·~.0litika için p~litika,, peyda oldu. maktan, yani düşünceye dUnkü in. 
~le1 

_1ka, yani beldenin, cemiyetin sanlardan hin knt fa?:la itibar etme. 
b tınc aııa. .. k • . d d v o 1 f.k . b. Uru\c ~a gosterme , ınsanın en mız en oguyor. n arca ı rın ır 

~I 0 en şerefli vazifesidir. Hnlbu. mesuliyeti yoktu; bizce var. 
keliınad?tnların yüzünden '·politikacı .. 
dij ~ı, en ağır hakaretler sırn.c::ına 
l9ı~Uştu. Bu ''politika için politika,. 
ile bi~ıtthi ile, yani milyonlarca ölü 
illa oy 1 Fnknt tnf:ların lunlmaRr, da. 
t> t.'\ı.):ncu unun umurunda mı? Ama 
~at, tın altında insan varmış, ne çı. 

&' •.Unün insanı bütiin fikirlere, 
baloınıara hflldm olmak iddia. 

~ili dsında değil, onlarn yukarıdan, 
"l'ı ., ıŞatıdan bakmak istemiyor. On. 
1J,ı Ya h·o F.k. 1 . . 1 , •ııun • " r . ., · ı · ır erını ya~ama ,; .. 
~lllt " insanı bu tabiri ne kadar so. 
diı 'Ya' 1:ıevksiz lıulur, hatt;"t onu lıir 
teı,,. 1 n ışı sayar Bize hic de üvlc 
~~~ . ~ . 

Cerahpaşa hastanesi Ba,
he kimi RUşi U'nün sıhhati 

Şiddetli bir göğüs Uşütmesinden 
hasta yatan Cerrahpaşa hastahanesi
nin değerli başhekimi Bay RilştUnün 
sıhhati düzelmektedir. 

Kendisini tedavi eden doktorlar zi .. 
ya.retçilerle görüşmesini menetmişler
clir. 

Herkese iyilik yapmasını kendisine 
bir vazife telakld eden l3ay Rüştünün 
kısa bir zamanda tamamen iyil~ip 

sevdiklerinin ve hastalarının arasına 

kanşmasını diler, güzide doktora gcç
mi§ olsun deriz. 

- Garsonlanntzm hepsinden §i
km1ctçiyim. I/iç iyi garsonwmz yok. 

- Na yapalım, Bayım. Biz<lc "iyi,, 
gar.~on yoktur, hepsi "çok iyi,, gar .. 
sondıır. 1 

İstanbul asliye dördüncü ceza hak- ı 
yerinde, dün, Süleyman So.bri adlı bi
rinin, ağırccza müddeiuınumis~ni v~

zife ifası sırasında tahkirden duruş.. 

ması yapılmıştır. 

Da\'a, ceza kanununun 266 mcı \'e 
3005 numaralr kanunun dördüncü mad 
desine göredir. Müddeiumumilik, bu 
yolda duruşma icra.sile ceza kesilmesi 
.isteği öne sürerek, daYayı, ha.kyerlne 
göndermiş bulunuyor. Suçlu, mevkuf 
de~ldir. 

Alacaklı Vildanla borc;:lu kardeşi 
Abdi arasındaki bir davada, altıncı 

icraca yapılan haciz muamelesi zaplı- ı 
na, Süleyman Sabrinin "bir kısım,, 

kaydını yolsuz olarak ilave ettiği, c .. 
nun ağırcczada duruşmasını mucip o
lan c'!.o.vnnın mevzuunu tc§kil ediyor. 

Ağırcezada.ki davanın duruşmasın

da, SUleyman Sabri, hakyerinc on sc .. 
kiz sayı:falık bir müdafaa Jftyihası 

vermiştir. 21 - 22 - 1936 tarihli olan 
bu lfıyihadaki bazr satırlarla, ağırceza 
müddciumumisini tahkir ettiği iddia 
olunuyor. 

Süleyman Sabri, dördüncü ceza 
reisi Fazıl tarafından dün sorguya çc .. 
kildiği sırada, şöyle dedi: 

- Muhakemem bitmi§ti.Uiyihayı 
tahriri müdafaa makamına kaim ol
mak üzere verdim. Müddeiumumi mu
avini Siidunu hig tanımam. &nim d::ı .. 
vamda, müddciumum.iliği son zaman
lara kadar muavin Ahmet Muhlis Tü
may temsil ediyordu. İstidayı kendisi
nin zamanında vermi§ bulunuyorum. 
Muavin Sadun, o makamda kendisini 
istihli"tf etmişti. 

Aleyhimdeki iddiaya gelince, ben, 
ne Ahmet Muhlis Tümaya karşı ne de 
Saduna kar§ı hUrmetsizlik ettim. Ma
kamı iddia, bitaraftır, benim bildiğim! 
Ayni zamanda suçluyu da müdafaa 
vazifesile mlikelleftir; ta.raflara te
mayül veya tnraflardan tebaüt etme .. 
si, mevzuubahis olamaz; her türlü §a
ibedcn münezzehtir Ve bu noktadan, 
bu iki zata karşı en ufak bir şüphe 
bile iihar ebni~ değilim. Kendilerin
den hiç bir 6ikayetim yoktur. Şu hn~ .. 
de ne diye hakaret edeyim? Ortada 
bir suitefehhüm olsa gC'rek ! 

Reis Fazıl, layihada geçen bazı kayıt 
Ira dair izahat istedi. Suçlu bu kayıt .. 
hırm hakaret davasına esas olan ma
nalara alınımyacağmı; mUddeiumuıni
liği katiyen istihdaf etmediğini; kır. 

men 5ahst davacıya, kısmen de ehli
vukufa ait olduğunu söyliycrck, bu 
noktada şöyle dedi: 

- lstiktap yapılırken, ehlivukuf, 
iobari muamelata tevessül etmiştir, 

kanantindeyim. Beni, yazdığım bir 
yazıyı, bn.'jka ı;ckilde ya1.dırmağa zor
lamış, "Za bıttakinin tıpkısını yaz da 
tetkikat yapalım,, diye ısrar etmiştir. 

~ "Ffk• 
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hııınd ltlerni ya amak,, fikirlerini :······································'·······································································································································: : : vır an a ,., .. k l 1 h 
~·· l\~i .; rı gormemf.' , on ar a a. 
~lll, •1 r Olrnak demektir. Diişlindü. 
~ tıraa~~ndığım şey, gözüm. kula;'!ım, 
1 't. 0() ~rıın gilıi benim bir parçam. 
arııtı1 d:ıuınu oymak için, bağırsak. 
~Ilı ır e lllek için uzatılan lıı~ağın 

! Esnafın Dert1erini Dinliyoruz l . . . . : ...........................................................................................................................•................................................... 

:ıı.abUZel -·ıd' '> Ç ı•v• . . .d. ? ııı'; İlir "'. ır. eıgı ıyı mı ır .. 
t t'ldııoa htıyim? Düşündüklerime, 

Ceza bakkallardan mı 
b··yük tüccar'ardan 

a ınmalı yoksa 
mı ·ahnmalı? 

'1t11lllların tınıa edilen itirazların, hü. lstaııbu<la şilWyctlcrin 7:2i.çilkten büyii.fje doğru gitti· 

111 
adıhtıa da aınimi ve asil olup ol. ği anlMılmaktadır. l{ömürcii diikiınl.arıııın toptancılanlan 

llı :ı.~elirnd Pek bakamam. Dü manı. şik<iyetçi oldıtklarnıı ya~nuştık. Bakl:.allar da ayni §il«i. 
,1 ~e Salıen Reldiği kadar kötülük et. yeti yaprııaktaAlırlar. BiT l>a1:1.al derdini şöyle anlat
lfalttı ttıUdŞJnaın tabiidir. Çiinkü nef. mı.ştır: 
tıı' hen ;raa ediyorum. Düı;;manım - Baknllar, ekseriyetle sermayeleri az olan csnaflar
tı~l; biliyoe §ahsıınızı ortaya koyuyo. dandır. Bir bakkal her ay yeni yeni satacak gıda. mnd .. 
lli 11da >'a t~~ ki, tarpışmamızın Fo. deleri almak mecburiyetindedir. Fakat zaman olur ki 
ıı, ~ bfrel"'; 0 lecek, ya hen ölt'ceğim . bunlar bekler, satılma.?h tslcrindc çürüyenler olur, atılrr 

ltııl'ot'Qı ama oyuncusu değiliz, oy. zarnr bizim. 
• illa ha ret gösteriyoruz. Bizim büyük müesseselerle olan alakamızı anlatayım: 

Mesela bir maknrna, bir yağ ve buna benzer bir gıda 
maddesi alıyoruz; bozuk çıkıyor. Müşterilerimiz bizden 
uzaklaşıyor, belediye görüyor cezayı bize veriyor. Biz di
yoruz ki: 

- Bizden ceza ahyorsunu?., fakat bunu biz imal et
medik. Eğer fena ise fabrikanın veya filanmdır. Bizim 
kimyahanclcrimiz yok, ki tahlil edip alalım. 

Fakat dinletemeyiz. Cezayı veririz. 
Bu dert mühimdir. Çaresi bulunmadıkça halkın yer

siz olarak b:ıkkallardan ~ikayetçi olmaları devam eder; 
biz de haklı olduğumuzu bir tilrlü anlatamayız. 

&n, buna dokundum! 
Bununla beraber, yüksek tahsilim, 

edebiyata vukufum yok; bu cihetten 
Ö\'Üncmem! Yazdığım şeylerde bazı 
düşUklükler var; cümle hatası ve sa
ire olabilir. Mamafih, müddeiumumili
ğe kar§ı olan hürmetkar vnziyctimi 
açıkça izah ettiğime göre, ortada me
sele olmadığına inanacağınızı kuvet. 

le umarım! 
Dördüncü ecza müddeiumunllsi 

Hikmet Özde.~. dosyadaki liiyihanhı, 
iddianamede ileri sürülen esaslara lfar 
şı müdafaa yolJu olduğu mcvzuuballis 
bulunmasına göre, §İmdi nğırceza. 8.
zahğına terfi eden Ahmet Muhlis Tü
mayı müddciumumiliği nyni hakyerin 
de temsilde istihl:lf etlen Sadunun. su. 
leyman Snbrinin duruşmasında evvel
ce scraedilcn iddiana.meyi tekrarlayıp 
tekrarlamadığının, ağırceza hakyerin 
den sorulmasına lüzum gördü. 

Salon boşaltıldı. Reis Fnzıl, iza 
Suud ve Atıf, bu ciheti mUzakcrc et. 
tifor. On dakika sonra, knpılar tekrar 
a.cıldı. Riyaset makamı, heyetin bu 
cihetin sorulmasına IUzum görmediği. 
ni ve dosye.yr, esas hnkkındn mütalea.
sı nlmmak üzere müddeiumumiye ver
diğini bildirdi. 

Hikmet Özdeş, bu sabah saat onda 
aç11ncak celsede, mütaleasmı bildire. 
ccktir. Sonra, mUdafaa yapılacak ve 
knrar ortaya konulacaktır. 

Kakılan kazıklar sökUIUnce, 
ortaya fitkan vaka 

Şilenin Denizli köyünden Şükril, 

Mustafa, Rifat, Şükrünün kansı Hani -
fe, kızı Emine, gelini Emine arasında, 
bir müddet önce, bir kavga ve dö\•üş • 
me olmuş. Kavga, Şükrünün bir tar M 

la çevre:ıine kaktığı kazıkları Rifatın 
sökmesinden çıkmış. Şükrü, bu hare -
ketinden dolayı Rifata çıkışmış, başka
ları da işe karışmış, ... ıdil kavgası, el 
kavgası derken .... Hanifenin başına bir 
sopa inmiş ve kadıncağız düşüp öl -
müş 

Şimdi İstanbul ağır ceza hakyerindc, 
Rifatla Mustafa, Hanifenin ölümüne se
bep olmaktan mevkufen muhakeme ~di
!\yorlar. Kavga ve dövüşmeden de, di
ğerleri mevkuf olrruyarak davaya da -
hiller. 

Dünkü celsede sorgular yapıldı ve 
duruşma, şahitlerin çağmlmasına kal
dı. 

Bektaşilik su~ruıanna 

son mühlet 
Eyüpteki evinde bektaşilik ayini :µp 

tırmaktan Fatih sulh hakyeri mübaşiri 
Nihat baba ile komşusu Mustafa Türa
binin duruşmaları, İstanbul birinci ceza 
hakyerince, müdafaa için dün saat on 
dörde bırakılmıştı. 

Dün celse açılnu§, avukat Şefik, mü
ekkillerinin kendisini daha yeni tevkil 
ettiklerini, dosyayı gözden geçirip mü
dafaaya hazırlanacağım söylemiş, "so:ı 
ıdefa,. olmak üzere mühlet ricasında bu
lunmuştur. Hakyeri, bu isteği "son de
fa,, kaydile kabul etmiş, duruşmayı ge
lecek çarşamba günü saat on dörde bı
rakmı§tır. 

lrarta giden heyetim"z 
Hükumetimizle lran hükumeti ~ 

ra.sında muallakta bulunan bazı mcse-
lcleri konuşmak ve bir neticeye baP.Ja.. 
mak üzere Tahrana giden Cemal Hüs
nü heyetinin dönüşte lraka uğradığı 
bildirilmektedir. Heyetin iktisadi mü
şavirlerinden Şefik gelmiştir. Diğer 

hey~t lizalarmm da Benıt yahut Ha
len yoluyla dönmeleri beklenmekte
dir. 
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J Havadan geçinen Dünya nasıl 
batacak? 

a 
~uınıııNt1t11111ımı111uıııını11111ııııuıı11111ıııııı11111ıı1111ı111 Yazan~ HArlS ŞPORK ırıııııııJF Cumartesi günü verece!iimiz 

Evet, iyi hatır lryorum, bu çılgın 
çocuğun adr, Cefferdi.. 

Eğer yanılmıyorsam, aslen Kana. 
dalıydı. lri yumruklu, geniş omuz. 
lu, çil basmış çehreli. 

- Sıhhatinize, C'effer ! 
- Haydi, öyle olsun, delikanlım! 
Onunla karşı karşıya içiyorduk .. 

Bu sırada telefona eJattı, ben, mük. 
ahi çehresini seyrederken, o, birisine 
telef on etti: 

- lfollo, Mis Gun ! Haydi bakahrn, 
hayatınızda bir kere de cesur oluve. 
riniz, caııım ! Birkaç haftadan beri 
gangsterler • faa?yette gene; çocuk 
kaçırmağa ve bu suretle para kopar. 
mağa hazırJanıyorlar, ama hiç aldr. 
nş etmeyiniz siz t Size böyle süyliyen 
benim, ben.. Yani korkusuz Ceffer! 
"-Safety First Corporation of Nev Or. 
leans,, müess~esini temsil ediyorum 
ben! Nasıl? Evet; bu müessese de. 
mel,; ben demek; ben demek, bu mü. 
e;sese demek, bu müessese demek? 
Pek tabii ya! Müessese, sokakta! 

etmiş ve artık yaşlandıkları için teka. K LJ ~ U N 
ilde sevkolunmuş köpeklerden bir ta. 
nesini satın almak istediğini bildirdi; 
otuz köpekten birisini beş dolara elde 
etti. 

Köp.ek, CeHerin zenci adamı ta. 
rafından ertesi sabah polisten teslim 
alınarak, Mis Guna teslim oluna. 
caktr. 

- Anlaşıldı mr, Ceremyas'? Çeki 
al kadından, getir bana, ha! Her za. 
manki gibi! 

Zenci sırıttı .. 

Havadan geçinmesini bilen Açık. 

göz Ceffer, bugünliik müessc.se.."1ini 
tatil edebilir, gezmeğe gidebiJirdi. 

Rahat rahat gerindi ve güldü. Oh. 
keka.. lşler yolunda, ya! 

! Yeni neşriyat 1 

tabancı kelime 'er 
TUrk~ede nasıl azılm i:'h? 

Vahdet Gllltekin tarafından çıkarılan bu 

iiaves ınde · 
Büyük bir merakla takip 
edeceğ.miz yeni bir seri 

KISA HABERLER 

Tapu ve lı:adastroda ehliyetsizliltleri gö • 
rülen memurların tasfiyesi için bir komis • 
yon ayrılmıştır. 

• Yakında. sanayi birliğinin kuruluşunun 

onuncu yı:ldönümti kutıulanacaktzr. 

• Almanyada Krup fabrilrnsına ısmarla • 
nan altı yeni vapurun teferrüa.tına ait in • 
şaat baş:amıştır. Gemiler yakında k1zağa 

kon uıacal<tır. 
• Bu s eneki tütün rekoltesinin 65,000,000 

kilo olduğu tesbit edilmiştir. Bu mahsulün 50 
milyon liraya yakrn bir gelir temin edeceği 
zannolunuyor. 

' Bu müesseseyi bütün dünya tanır, siz 
nasıl oluyor da. tanımıyorsunuz?. 

Tayyareci Lindbergin çocuğu çalındı. 
.ğı zaman, bizden az mı bahsedilmiş. 
ti sanki I Gazeteler, bize ait bahis1er. 
le dop doludur I. Kolleksiyonlarr ka. 
ı:ıştırabilirsiniz, eğer üşenmez.seniz I. 

küçük kitapta dilimizde kullanılan yabanc1 
kelimelerin nas1l yazılması ıa.zımgeldiği göz• 
den geçirilmekt:edir. Kitapta bunun için iki 
yol gösterilmektedir: Yabancı kelimeleı 

türkçeleştirilmeli, türkçeleştirilemiyenler de 
asıl imliilan ile yazılmalı. Bundan başka iti• 
tapta. türkçeleşrniş kelimelerin tabi olduk • 
tarı ses ve dil kaideleri gösterilmekte, diğer 
yabancı kelimelerin de dilimize tlzerlerinde 
bu kaideler tatbik edilerek geçirilmesi isten• 
mektedir. 

• İzmir liman idaresi limanda vapurlar • 
dan rıhtıma yolcu taşıyan bütün sandalları 
satın almış ve sandalcıları da münhal va • 
zifelere tayine başlamıştır. lzmirde vapur • 
lardan yolcuların lime.na çıkması işi mo • 
törle yapılacaktır. 

• Maliye Vekaleti noterlere dairelerinde 
sattıkları noter ]{ağıtlarından dolayı aidat 
verilmesini muvafık görmUştUr. 

• Elektrik Şirketi müdürlüğüne Belçikalı 
De la Croix getirilmiştir. Yakında toplana
cak olan idare meclisi yeni mtldürün asa • 
letini tasdik edecektir. Diğer taraftan elek • 
trik ve Tramvay, TUnel şirketi idare mec
lisi M. Vcyl istifa etmiştir. Ceffer, masanın üstüne uzattığı 

bacaldarmdan birini aşağı alıyor ve 
konuşmasınr ileri götürüyor: 

- Şimdi, vaziyet şöyle, Mis Gün. 
Evet, anlatıyorum. Herşeyden evvel 1 
cesur olmak gerek I Bu akşam bir 
tehdit mektubu gelecek size! Mektu. 
bu açmca iki kuru kafa şekli görecek. 
siniz. Sakın, görür görmez korkup da 
şark düşüp bayılmayınız, ha I Bu 
mektupta falan yere 5,000 dolar hı. 
rakmamz, yazdrclrr. 

Ceffer, o yeri de ismihaslarla ta. 
ıif edeı·ek, devam ediyor: 

İyi bir t:etkik eseri olan bu kitabı bütün 
okuyucularmııza tavsiyo ederiz. Umumi t ev• 
zi yeri Muallim Ahmet Halit kitapbanesi• 

dir. 

Holivut lstanbul Mağazin 
Bugün çıkan sa.yısrnda merakla ve zevk" 

le okunacak birçok yazılar vardrr. Nizamet• 
tin Nazifin "İ.flA.s eden san'atlara diplomasi 
de da.bil edildi,. başlıklı makalesi, Hikmet 
Münir'in c GUzel, kanatlı stlvarilen isminde
ki yazısı, Gavsi Halit Oza.n.soy•un "Kalbi • 

Dize soroımu.z :mu ? ., başlıklı güzel bir: ya • 
zısı; hikıl.ye, film sinema., tiyatro, kadın ba. 
hisleri, "Lady Hanlilton" roman tefrikası ve 
gtizel resimler bu ııayıyx doldurmaktadrr. 0-
kuyucularmnza. tiı.vsiye ederiz. • 

- Gene ml'ıktupta, bu parayı ora. 
ya bırakmadığınız takdirde birkaç gün 
içerisinde çocuğunuzun kaçırılacağı 
da yazılacağını da biliyorum. Dinle. 
yiniz beni! Tel3.şa lüzum yok! Para .. --------
filan brrakayım demeyiniz! Ben, onla. lstanbul Harici Askeri 
rm peşindeyim. Zamanı gelince, to. 
punu birden enseliyeceğim. O zama. Kıtaatı 

na kadar da şuna buna, fenalık et. liiıııı--•·-----------
melerine fırsat vermiyeceğim; göz aç. Kayseride yaptırılacak kalorifer 
tırmıyacağım bu mel un gangsterlere! tesisatı kapalı zarfla eksiltmeye kon
Siz, hiç mi 11iç istifinizi bozmayınız! muştur. Keşif bedeli 174240 liradır. 
Şimdiye değin nasıl yaşadınızsa gene llk inanç parası 9962 liradır. İha -
öyle ya~amakta berka rar olunuz! 
Evet, endşesiz, miisterih olarak! Ke. lesi S-Şubat-937 Pazartesi gü -
~·~·ıkes, böyle? nü saat 15 dedir. Bu işe ait şartna-

Ceffer, bu sefer öteki bacağını ma. me projesile idari ve fenni şartna -
8adan indiriyor ve devamla: me almak isteyenler 872 kuruş mu-

• Ana.dolunun muhtelif belediyeleri çıka• ı 
rılan ekmek nevilerinin ıslahmı dUştinınüŞ• • 

ler ve bu hususta .L:ıtanbulda.ki ekmek tipl• 
ni esas almışlardır. 

• Askerlik hizmetini yapmadan memuri • 
yete alınan lise ve bu derecedeki mezun • 
tar için namzetlik mUdeti üç sene olacak .. 

trr. 
* Umumi müfettişler hazırladıklarl ra • 

porlar etrafında yakında. Veltiller heyetine 
izahat vereceklerdir. 

• Belediye imar bürosu tstanbulda yeni 
yapılacak tramvay hatlarının glizerga.hla • 
rını tetkik .ile meşguldUr. Bu tetkikat marta 
kadar bitirilecekür. 

• •Belediye tstanbulda bu sene çöp araba 
istasyonlarının mikdannı arttıracaktır. Bun 
dan başka yeniden çöp kamyonları alınacak• 
trr. Bunun için kırk Uç bin küsil.r Ura sa.rfc• 
lunacaktır. 

Çanakkalede boğillanlar 6 
kişi değ il 22 kişi 

Geçenlerde, İngiliz bandıralı Vandu
ra vapuru Çanakkale boğazından ge -
çerken "Ticareti bahriye" isimli mo -
törüe çarpmış ve batırmıştı. O zaman 
kaza neticesinde boğulanlann altı kis.i 
olduğu zannediliyordu. Yapılan tahki -
kat neticesinde kurbanların 22, kurta -
nlanların da 10 kişi olduğu anlaşılmtş· 

tır. 

lzmirdeki Amerikan 
koUejı satın alınıyor 

- Nasıl? NöbetçiJer mi? Ne ha. kabilinde komisyondan alabilirler. 
çet., canım ı Nöbetçi falan lüzumsuz Eksilbneye gireceklerin 2490 scı.yı -
olmakla beraber, eğer mutlaka isti. h kanunun 2, 3 cü maddelerinde is- izmirde Kızılçulludaki Amerikan 
yorsanız, ben, size detektiflerimden tenilen belgelerle birlikte ve Bayın _ kolleji binasx ile yanmdaki çiftliğin a -
bir düzüne yollayabilirim. Zaten ge. razisi ve binasının, Kültür Bakanhğı 

d ı d dırlık Bakanlığından fenni ehliyet ce, gündüz şehirde o aşıp uruyor. tarafmdan satın alınması için teşebbüs-
} 1 b- ·· dd t d · • · vesikası ile birlikte teminat ve tek -ar; varsın ar ır mu e e sızın evı. lere girişilmiştL Kollej ve çiftlik binası 
nizin civarında nöbet beklesinler! lif mektuplarım ihale saatinden ev - ile arazisinin satın alrnması için 62,500 

Yalnız, malum a... Detektif, biraz vel en geç bir saat evveline kadar liraya mutabakat hasıl olmuştur. Vila
pahahya maJoiur r Boşuna masrafa Ankarada M. M. V. Satmalma Ko ~ yetten Kültür Bakanlığına pazarlık nc
girınenizi pek Öyle tavsiye etmem doğ. misyonuna vermeleri. (S7S) (3GO) ticesi hakkmda malfımat verilmiştir. 
rusu! Azgın bir köpek satın almanız Vekiller Heyeti, bu mübayaa işini tas-
yeter bence! Bahse girerim, ki yet.er, * #/- ~ dik edince kollej teslim edilecektir. Kül 

Mis Gun ! Çorlu Birlikleri için alınacak bas- tür Bakanlığı, ileride burada bir köy -

Ceffer, bacaklarını tekrar masanın kül mübayaasmdan sarfınazar edil- cülük enstitüsü tesisi tasavvurundaclır. 
üstüne koydu: diği. (577) (381) Köylerimize lazım olan köy öğretmen-

- Böyle bir köpek mi istiyorsu. teri, bu enstitüde modern ziraat bilgi -

nuz? Bak, gördünüz mü, dediğime ,

1
~------··---mm----ıı:ı leri ile mücehhez olarak yetiştirilecek -

geldiniz işte! Hah hah! Peki, siu lstanbul Komutanhğı lerıdir. 
kıyasıya azgrn olan, her yabancıya! Sahnalma - ----------------
deh:Jetle ~ldır~ra~. dehşe!. salan ~üç. Komisyonu it Anlara At ·nadaki resim 
1ü kuvveth hır kopek gondereyım !. •---· .. --------·--..: 
Öyle bir köpek, ki sahibi için yılma. 
dan saldırır! Köpeği getirecek ada. 
ma kırk dolar ödeyiniz! •'Safety First 
Corporation of Nev Orleans,, nam ve 
hesabrna, küçümencik bir çek! Mu. 
ta bık mı}'TZ? Öyle ise, mükemmel! 
İşler yolunda! Memnun olacaksrnrz 
herlıatde, muhterem Mis Gun ! 

Ceffer, bundan sonra telefonu ka. 
padr. 

Yazıhanesinin bir gözünden bir 
çift lmru kafa damgalı bir kağrt çı. 

karıp daktilo ile yazılı olan bu kağı. 
dı bir zarfa koyarak Mis Gunun adre. 
sine postaya verdi. 

Dahn sonra pofü; departmanına te.l 
1efon ederek, polise senelerce hizmet 

Gülhane hastahanesi ıçın 37 
çeşit asabiye, 22 çeşit bakteriyo
loji, 26 çeşit dahiliye ki hepsi 85 
kalem alat üstenci nam ve hesa
bına açık eksiltme ile 3- Şubat-

1937 Çarşamba günü saat 15,30 
da yapılacaktır. Muhammen tu -

tan 850 liradır. Şartname -
si her gün öğleden evvel komisyo
numuzda görülebilir. İsteklilerin 
68 liralık ilk teminat makbuz ve
ya mektupları ile beraber ihale gü
nü vakti muayyende F mdıklıda 
Komutanhli Satmalma Komisyo-
nuna gelmeleri. (265) 

serr[ısı 

Öğrendiğimize göre, Atinada diin 
açılmış olan resim sergisine 150 resim 
gönderilmiş ve bu sergi ile alakadar 
olmak üzere şehrimizden B. Salah 
Cimcoz, B. Selim Nüzhet ve Halk 
Fırka.sına mensup bir zat Atinaya 
gitmiştir. 

Sergiye ancak "Güzel sanatlar bir. 
Iiği,, teşekkülü iştirak etmemiş ve 
en ziyade Ankarada devletçe satın a. 
lmmış olan sanat eserleri göndt•ril. 
miştir. 

Güzel Sanatlar Akademisinden de 
sergiyt resim gönderilmiştir. 

Bunlar arasında Pr. Mitat Özedn 
nefis fir kaç eseri bulunmaktadır. 

lngilterede bir şayia dolaşıyor 

Kent Dükü karısına 
etti? • ihanet mı 

Madanı 

Dün sabahki posta ile gelen İngiliz 
gazetelerinden "Sunday Express., , İn
giltere kral ailesi arasında ve İngiliz 
sosyetesine mensup diğer bazı kimse -
lerde derin bir eza uyandıran ve İngil -
tere kralının küçük kardeşi Kent Dükü
ne taalluk eden bir dedikodudan hah -
setmektedir. 

Mesele, Madam Vilyam Alen ismin
de bir İngiliz Bayanile, Yunan prense
si Marinanın kocası Kent Dükünün be
raberce Phrenogist'in (yani kafanın şek 
line göre tabiat ve kabiliyet keşfeden a
limin) yazıhanesine gitmesinden çıkı -
yor. 

Sunday Express ıdiyor ki: 
''Bir gazete diyarının göbeğinde böy 

le bir ziyaret, şüphesiz gizli kalamazdt. 
Birkaç dakika içinde gazete fotoğrafsı
ları ve muhabirleri havadisi bütün dün
yaya yaydılar. Fakat neticesi pek ça -
buk, hem fevkalade ıztırap ve hayret 
verici şekilde tezahür etti. 

Çoğu imzasız olarak birçok mektup
lar Kent Düküne gelmeğe başladz. Bu 
mektupların ifadesi kaba telmihlerden 
açık ithamlara kaıdar varıyordu. 

Bazt mektuplar, kralın kardeşi Dük 
ile Madam Alenin beraberce alenen 
fronologist'e gidişini Dük ve Madam 
Alen arasınd bir aşk macerası olduğu
na işaret sayıyordu. 

Evvela bu mektuplara, kötü niyet
li bazr kimselerin eserleri diye ehemmi
yet verilmemişti. Fakat rivayetler git -
tikçe daha arttı ve garip şekiller alma
ğa başladı. 

Son bir rivayet, Madam Aler.in Dük-

le olan hadisesi neticesinde yapılaıl 
dikodular dolayısile Mösyö Aleıtiıı 
rısım boşamağa teşebbüs ettiği yol' 
daydı... t~ 

İngiliz gazeteleri bu rivayetle!· 
mihler ve iftiraların önüne geçıneı-; 
re hakikati ifşa etmek lüzumunu g 
yor ve Mösyö - Madam Alenin sor.~ 
senedir İrlandada oturduklarınl· J)I 

draya nadiren yaptığı ziyaretJerİ~ 
birinde Madam Alenin, zaten es1'\ 
çocukluk arkadaşı olan Kent Dii~~? 
evine gittiğini ve onun karısı pre 
Marina ile yeni doğan çocuklarırt1 g 
mek istediğini yazarak diyor ki: r 

t ' "Madam Alen bu srrada. l{ell 

küne bir frenologist'e gitmek ta:a'r 
runda oldu ğunu ve randevu tesbıt 
tiğini söylemişti. 

Kent Dükü, öğleden sonra ii~1 'cı 
arasında karısı prenses Marinaya• ı• 
torlar tam istirahat tavsiye ctrnİŞ 0

; 

ları irin onun yanında bulunn1aı1la, 
3" ·r 

dolayrsile rahatsız etmemek vazı. 
··te 

deydi, ve M<!dam Aleni kafa nıu···~ 
sısına kadar kendi otomobiliyle go~ 
meği teklif etti. Oraya gidince 
d b. . . d 1 b" i}eıJ:C en ıre ıçın en ge en ır arzu . 
sinin de frenologist tarafmdan bı! 
hise tabi tutulmasını istedi. 

İşte bu hadise bundan ibarcttif· 

bundan başka hiçbir şey yoktur··· rı1 
İngiliz gazetesi gerek Madi! ~ 

Mösyö Alenin, gerekse Kent D~~e· 
düşesi prenses Marinanın biriblf V 
çok bağlı mes'ut çiftler olduğuııtl 
dcderek sözlerini bitirmektedir. 

IV:es:ek konferansları 

1500 muallim iştirak ett 
. ti! 

mevzuları etrafında izahat vernı.~ 1}' Dün ilk okul öğretmenlerine tini -
versite konferans salonunda Kültür 
Bakanlxğı şube direktörlerinden B. Fuat 
tarafından bir konferans verilmiştir. 

Konferansa İstanbulda bulunan 1500 

öğretmen iştirak etmiştir. 

B. Fuat konferansta 1. nci, 2. nci ve Ü

çüncü sınıflarda hayat bilgisi dersleri • 
nin nasıl okutulacağını ünitelere göre 
ders verme ve talebeyi tetkike alıştırma 

öGRETMEN OKULU MEZV ~ 
Öğretmen okulu rnezunlarrnıl'l l 

versiteye alınma işlerile yakındarı 1;! 
gul olunmağa başlandığını y~ı~ı 
Bu işe ait hazırlanan kanun Hiy1~3~ ı 
kında tasdik edilmek üzere rvı:ecııs 
rilecektir. oer 

Layiha tasdik edilir edilrnct 
tatbikine başlanacaktır. 

· Zararımız var! 
• tt' 

(Ustyanı, ı inci.ele,) Şirketin imtiyaz mukavelesıJ ~ 
Yeni ihbarda şirketin abonelerden, maınen muhalif hareket ed~l:et 

nunsuz muameleler yaptığı şır 
Kofre ve Brasman, maktu ücret, sa- r 
at kutuları, tenzilJi tarifelerden fazla rafından da itiraf olunmu:tıı ~tı~~ 
ücret alarak halkı ızrar etliği ve bu Dünden itibaren şirketın ~· 
yekunun milyonlara baliğ olduğu bil- le hükümlerine ne derece uygtı!l ııl~ 
dirilmiştir. Bu hususta Nafia vekaleti ket ettiğini tesbit etmek ü#~~-eP 
teftiş heyeti reisi Şefik'in reisliği al- hassıs mühendislerden mUreli:ı' ıl' 
tında teşekkül eden komisyon hazır- ni bir heyet tetkiklere başlafl1 1.~fl ı 
ladığı raporu Vekalete göndermiştir. Bu heyetin raporunu bir ka.G gı.ı rı! 
Teftiş heyetinin bir çok yolsuzluklar de bitirmesi umulmaktadır'.. e i~ 
çıkardığı anlaşılmaktadır. · tetkik edildikten sonra ona. gor 

ÖLÜM 
Mülga Tophane Müşürlliğü evrak 

kalemi müdürfüğünden mütekait mer
hum Bay Cemil zevcesi ve Doyçe Or
yentbank Dr esdner Baıık şubesi umu
mi katibi Bay Sadi Atamanın valdesi 
Bayan Halet uzun bir rahatsızlığı mü
teakip dün vefat etmiştir. Bugün ikin
di vakti Beyazıt canıiindc namazı eda 1 

kılmdrktan sonra .P.dirnekapı şehitli .. 
r'inde aile makberesine defnedilecek-! 
tir, 

_te_d_b_ir_aı_ı_n_a_ca_k_t_ır_. ____ ~ 

Ras Desta ha,fı 
çarpışıyor 

bllı,, 
Roma, 20 (A.A.) - Adis3 ·ıtDol 

bildirildiğine göre, elyevrn s~f8f. 
mmtakasmda bulunan mareşal 3ıı ~ 

Jal1 ni, Ras Desta tarafından top 11ı: 
muhasım gruplara karşı yapılac ,ı~ t 
askeri harekatın kumandasını 

mıştır. 
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Asım Us'un suallerine cevabım 
öGLE l'ıı'EŞRlYATI: 
Saat 12,30 Pllkla Türk musikisi. 12,50 

Havadlıı. 13,05 Plakla hafif mUzik. 13,25 -
14,00 Muhtel!! plll.k ne~rlyatı. 

' e b·r Fıstık 

Altın ka şılıkh para aleydarılığı altın 
aleyhdar ığı eğildir; bu kıymetli 
madeni herkes gibi biz de • 

severız 

Yazan: 

A. Hamdi Başar 

Sayın Bay Asım Us'un "Para ve in- ra,, vardır; fakat her para olan yerde 
kılap,, adlı kitabrm dolayısile, Kuru- mübadele yoktur. Bu mühim hakikati 
nun 5 ikinclkii.nun 936 nüshasında ba- izah için kitabımda altının para kar
na ~vcih ettiği sualleri okudum. Sc- §Ilığı olmak noktasından hiç bir fay-

AKŞA~I l'\'EŞRIYATI: 
Saat 18,30 Pllkla dans muslkJsi. 19,30 

Konferans: Tayyare Cemiyeti namına (Bur
han Tuğ Savul) tarafmdn.n Türkkuııu bak • 
kmda. 20,00 Rıfat ve nrkndaşlan tarafmdıı.n 
Türk musikisi ve halk §arkılan. 20,30 Bny 
Ömer Rrzn tnrafmdnn arapı;a havadis. 20,45 
Safiye ve arkadaşları tarafından TUrk mu • 
siklsl ve hlk şarkıları 21,15 Saat ayarı, or
kestra: 22,00 Ajans ''e borsa haberleri ve 
ertesi ~Un programı. 22,30 PlO.kla solo • 
lar. 23,00 Son. 

RSA 
20 1 • 937 

yaha.tte olduğum için cevnbım gecik- dası olmadığı noktasında ısrarla ve IU7.aıannda yıldno tııtn-tll owıııu. ııu 
ti; aflarını dilerim. Müdafaaya çalış- defalarca durdum. Bu iddiam altmm rlDde muamele &önınJerdl.r. Ka1uunlAı 

1'&8& u ele kopı:uuı utıı rtşat.1.ıırı. ıır. 
tığım bazı fikirler üzerinde "Kurun,, kıymetli eşya olmak haysiyetini inka. ı-------·---------
okuyucularınn hitap ebnek fırsatım ra sebep teşkil etmez. Fakat Asım 
verdiğinden dolayı kıymetli dostuma Us'un sualine sarih bir cevap vermek 
teşekkür ederek, davetlerine memnu- için şunu da ilave edeyim ki, bütün 
niyetle icabet ediyorum. dünyada "para,, karşılığı olmak v~ 

PARALAR 
•Sterlin t 22 - •Şilin Avuıı 

•Dolar U!tl- turya 2a.--
• Frank 117- • Mıırk ~s.-
•Liret :2l,- • Zloti 2~-

•Belçika Fr ·f>.- • Pengo ~ı.-

•DrabmJ 2:!- • Ley 14.-
• lsvtı;re Fr tı'ifı,- • Dinar f>!.-
•Leva Lli.- Yen -
•Florin 6:>,-- • Kron lsvec; 82 -
•Kron Çek. 60- •Altın ıon-

Pczeta - •Banknot ~!lf> 

ÇEKLER 
• LOndra 1'118- • Vlyana 4.2ıı7:ı 

• Nevyorll l.7ll176 • MadrtO 7 61ll2 
•Puta 17 O'~ • Berlln 1,,914 1 

• M.llAno 1f>.Oll3· • VUJOft 4.7 ';b 

• Brtlk.set 4.712.'ı • Budape~w u:.ı.ı 

•AUna sı.M~"> • Btııuee llıS 67:ı 

• CeDeTl"I 1H6 • Belgrad tt,t 4 611!> 
• Sotya tıı,U~ • Yokobama ~ 767b 
• Amaterdam 14 ' l ı6 • Moskova tt 98 
•Prağ 2277tı "Stoldıolm ~.ıS&i 

Gaziantep (Hususi) - Tarım Ba-, 
kanlığı burada bir fıstık enstitijsü aç -
mak için lazım gelen tetkikatı yaptır -
mıştır. Vekalet tarafından buraya gön
derilen profesör Vaysberg ve mütehas
sıs Haydar böyle bir enstitüyü esasen 
tavsiye etmişlerdi. 

Enstitünün yeri tesbit olunmuştur. 
İnşaata mart ayında başlanacak ve bu
rada her sene fıstık alma çarelerile has
talıkların önüne geçme esbabı arana -
caktır. 

Antep fıstığı memleket için iyi bi: 
gelir membaıdır. Senede vasati bir mil
yon lira haristen getirir. 936 rekoltesi 
iki bin tondu. Hükumetimiz bu kıymetli 

açı ıyor 

bir /ıstık ağacı. 
mahsule layık olduğu ehemmiyeti ver~ 
miş bulunmaktadır. 

Mahsulün zengin müşterilerinin ba. • 
şmda Şimali Amerika gelir; rekoltenil' 
beşte üçünü burası çeke~. Fakat, iht'~ 
cat Suriye yolile yapıldığı için hertı ti" 

caretin fazlası Suriyeli tacirler elill~e 
kalıyor, hem de ürünümüze şamfıstlgt 
gibi yabancı bir damga vuruluyor. 

Şu halde her şeyden evvel fıstıkçıtıf 
d. oe 

teşkilatlandırmak lazımdır. Bu tak ır 
edilen istifade bir kat daha artacakttt· 
İran ve İtalyada yetiştirilen fıstık pir'' 
salarda mahsulümüzden çok aşağı t~ 
tutmaktadır. Geçen seiıedenberi Hi11d1~ 
tan da müşterilerimiz meyanına dşlı 
olmuştur. 

Evvela bir noktayı düzeltmek iste- zifesinden altın tardedilir ve büyük 
rim. Asım Us yazısmdn kitabımı bil- altın stokuna malik mernlektlerde dı
lisa ederken benim "Para darlığına §arıdan csy:a satın almak için depola. 
çare olmak üzere, altın yerine buğday, nndaki altınları satmıyn başlarlarsa, 
ya.but pamuk karşılıklı para çıkarıl- altın kıymetinde piyasaya arzı fazla 
masını,, müdafaa ettiğimi söylüyor. olan her eşya gibi bir düşkünlük ola
Bu ifade kitnbın ileri sürdüğü esaslı cak, ve bu altınlar her istenildiği za
teze bambaşka bir mana verebilir. Buğ man, istenildiği kadar müşteri bula .. 
day veya pamuk karşılıklı parayı sırf mıyncaktır. Çünkü mnl vererek altın 
bir misal olmak bir noktai nazarı can- toplamak ancak zengin milletlerin, y~ 
}andırmak üzere kitabın sonunda zik- ni ihracat bedellerini ithal edecekleri 
rettim. Yoksa. tezin esn.sı ''Para,, mn malla karşılnnuya muhtaç olmıyan 

Yeni ve inkılapçı telakkisidir ve ba.st;nn milletlerin işidir. Fakat zengin veya 
aaağı altın karşı!ıklı para aleyhinde- ihracat bedellerinin hepsini ithalatla 
<lir. Altını Merkez bankaları depola- kapamayıp ihtiyat yapacak milletler 
rında. saklıyo.ralt çıkanlan sözde kar- pekaIQ. altını en sağlam ve kıymetli 
&ılıklı pa.ralann, gülünç bir BCY oldu- bir J;ıal olarak saklryabilirler. Kanna
ğunu, para.ya mübadele haricine atıl- timoo altmm bu vazifesi, para karşı .. 
mıu olan altının değil, ancak istihsal- lığı olmaktan tardcdildlkten sonra da 
lerin kn.f'6ıhk teşkil edebileceğini iznh devam edecektir. Altın babası olan ve 
ccfon kitabımda, bu telilkkiye göre mc- haris bir kıskançlıkla altınları Merkez 
sela buğday veya pnmuk ka.ruıhklr pa- bankası depolarında saldıyan memle-

ESH 

1ş Bankası 10 -
• Anadolu 2:l, 

Reji 16 

AM 
:rnmva:y 

• ~'lmento 
Utıyon DeL 

rtüvin yolunda 
' 

11,0(, Hopa 18,9'.) -.~ 

ranın altın karşılıklı paradan da.ha çok ketler bir kere bulundukları buhranlı 
sağlam olduğunu izah için bu misalle- · vnziyelten lturtulmak için altınlarını 

Şlr. Rayı1y .
• Merke:ı: Bank 97.~tı 

U. Sigorta .Ulı omuzu tehlikesı 
Şark Del u.oo 

aban Balya .'X) 
Şark m. ec7.a -

Ponıımoob -.-
rl sr.ikrottim. Yoksa tezin esası buğ- satmaya ve bcdellerile mal alarak is- ı-----------------1 

reıcton .ou 

d11y veya pamuk ka:r§ılıklı para değil- tihlak ctmeğe ba.sla.sınla.r; o zaman ıstlkrazler Tahviller 
dir. piyasa.lo.nn altmn. olan ihtiyacı dere. • 1933 T.Ror. ı ~2.17~ IC'lekt.rtll 

Bu i-.ılhtan sonra pek kıymetli mu- eesinde yapılacak fnzJa mübadele ha- • • • • o 21 sı, rnunn1 tıı, 70 

w:ımm suallerine ce·;ap vereyim: rekctile beynelmilel yeni bir kalkın- • • • m ı:ıt,2 Kıhum •.O~ 
h 1 1 ak b d bclk" b' bttk.Oahlll 0,t,f> Anadolu ı 86 SO 

Sual - Son defa Fransız frangı ma ası o ne , ve u ara a ı :.. ıı:rgenı ütık. ur>,- Anadolu n ll:l.tıJ 
düıtUktcn sonra altın denilen madde- zim gibi istihsalatım kendi milli para 19211 A M Anadolu w -
nin finans ve ekonomi aleminde artık s'stemlerile çoğaltmaya muvaffak ol- • s. Erzurum mı.- • M11m.,şa0 A ~UlJ 
hiç b:r rolli ve kıymeti kalmaıms mı muş memleketler fazla ihracatları mu ._---------------.:ı 
oluvor., • kabilinde altın bile alarak ihtiyat yap-

w • mıya başlıyacaklardır. 7 h • ı Cevap - Altın karşılıklı para a- L.Q lTe satışı 
Altın finansı ve ekonomi atemin .. 

leyhindc bulunmak, altın aleyhinde ı---------------
bulunmak demek değildir. Altın, ki- deki rolü paraya kar§ılık olmak de- btanbuJ Uearet "" &ahire borııaaanc1a dUa 

tabmıdn. da birçok vesilelerle söyledi.. ğil, kıymetli bir csya olmaktan ibaret- muaıuole rllreo (kilo) maddderı 
ğim gibi, müstesna vasıflara malik tir. ~. P. 
kıymetli l)ir e~yaclır. Bu kıymetli mad Sual 2 - Fransa, İngiltere ve A- Nev'i: En u 

de serbestçe ve kaydüşartsız mübade- merikadaki bugünkil para sistemi ge- Buğday yunıuıak . 6,35 
leye kanştığı müddetçe mesele yoktu. ne altın ka.rnıhğı nakit sistemi diye ,, sert 7,lO 

Fakat mübadelede kıymet ölçüsi.1 ola- kabul edilebilir mi? " kızılca l 6
1
30 

ra.k serbestçe tedavül etmek hassasın- Cevap - Bu memleketlerde altın Arpa 5,lO 
(lan altın mahrum edilerek Merkez ban karşılık, naznri olarak kaldınlmış de- Mıaır 5,12 
kası depolarına hapsedildikten sonra, ğildir. Fakat o memleketlerde kağıt Kuıycmi 14,20 
onun paraya karşılık tutulması, ve her pnra sahipleri, ellerindeki evrakı Mcr.. Keten tohumu 9,5 
memleketin kendi mUbadele hacmini kez bankalarına götürüp mukabilinde Nohut 8,5 
malik olduğu altın stoku ile ayarla- altın almak hakkına malik midirler? lç fındık 72 
:maya çalı~mnsı saçma \'e zararlı lbir Böyle olmayınca. da nazari mahiyette Tiftik güdül 140 
şeydir. Bilhassa Türkiye gibi yapacak kalan karşılığın ancak, yuknrıda söy- Yapak Anaıdol 61,20 
birçok işleri olan, istihsnllltmı bugi.in- !ediğim.iz gibi, kıymetli bir madde ol- Peynir beyaz 41,7 
kUnden bir kaç misline çıkartınıya ve mak bakımından o memleketler için Sansar derisi çifti 2800 
bunları gerek memleket içinde ve gc- ehemmiyeti vardır. Doları veya Fra.n.. Kunduz derisi çifti 1400 

Kf. P. 
ErJ c,;oll 

7,5 
8~,5 

5,22 
5,15 

65 
42,14 

3800 

rck mcmıfokct dışında istihlak etmeye sız frangını kanunen tcsbit edilmiş Tilki densi çifti 700 
muktedir olan memleketler için vazi- kıymette muhafaza için icabında o Tav~ derisi adedi 23,5 24 
yet bir kat daha mühimdir. Çünkü bu memleketlerin malik olduktan altını .._ ________ _.;. __ _,;._..ı 

gfbi r.ıemleketler; mesela Türkiye a- dışarı ihraç edebilmeleri imkanı şüp-

j 
1 

' 

Oç avcının vurup ~c1ıire getirdikleri 

Hopa, (Hususi muhabirimizden) -
Son fırtınalarda Artvinde bir metreden 
fazla kar yağdı. Borçkada yetmiş sarı
time kadar çıktı ve Hopa - Artvin, Ho 
pa - Borçka yolları tamamile kapa11ıdı. 
Hiç bir vasıtanın işleyemediği yollar 
yabani hayvanlara kaldı. Bu hayvanlar 
o kadar çoktur ki yalnız Borçkaıda 300 
ve diğer yerlerde bine yakın yabani 
domuz vurulduğu halde gene sürü ha
lindedirler. 

Hopa dağlarında bir öküz bliyüklü -
ğünde domuz vurularak şehre getiril -
di. Umumi harp esnasında buralard'l 
domuz kalmamışken şimdi bu kadar ço-

ö1-:i<z bilyüklüğünde bir yabmı ~ 
··tiif ğalması halkı hakiki bir endişeye dıJ cııf 

mektedir. Hopa yolunda üç arlcll or 
büyük bir domuzun hücumuna uğr~i!' 
lar. ikisi canlarını güç beta kurtarll ~1, 
ıdi; biri parçalandı. Adamcağız bıça ıcı< 
kendini müdafaa etmek istemiş, fa ,. 
domuz hiçbir müdafaaya vakit bıraktı> 
dan adamı parçalamıştır. ~ 

ikinci bir hadise de bir domuzıJ~ şl' 
<!rkadaşın üzerine yürüyerek biri01 ~· 
tına almasıdır. Bu esnada diğer ar et' 

odaş tabancasını çekerek domuza ate§ e~ •. tcer 
miş. domuz tabanca seinden ur .ı, 

1tı1W 
kaçmış, fakat kur§un domuz a 

1 
tı<' 

kalan yolcuyu bacağından yara~ 
mrlarca uzamış bir istismar dolayısi.. hesiz ki mlihim bir şeydir. =-ı----·.-~-P-erıı_cm_bollll!"-o•m-IA-ml! 
le sermayeden ve nltm stokundan Yukarıda pek muhterem Asnn Usun Takvım 21 n. Kii. 22 ll. Ka. 
mahrumdurlar. Elimizdeki altın mcv- iki sualine cevap verdim. Kitabım 7 Zilkade 8 Zilkade 
cudü bile kendi madenlerimizin istih- hakkındaki kıymetli fikirlerini bildir
sal.'ltmdan veya dış rnübadelcdeki kar meleri için bu cevapların kAfi gele<X'• 
ht:-.semizden toplanmLs değil, yaptığr- ğini zannediyorum. Herhalde mevzu. 
mrz harici bir istikrazdan elde olun- un son derece ehemmiyeti dola.yısile 

GUo cıotı1ou 
Gün batışı 

7 21 
11,ı r 

7,20 
17.12 

Yeni Profesör Leopold 
. tıi' 

muştur. Türklyede büyük bir kalkınma Asım Us'un alaka.sına tekrar teşekkür 
hareketi vardtr. Bu hareket memleke- clmek bir borçtur. 

tin istihsal kudretini çoğaltmak ve va r 1 n: 
bittabi mübadele hacmini yiikscltmck 
le neticelenecektir. Parayı yalnız aı .. 
tınla. karşılaşır bir nesne olarak telfık
ki edersek istihsalfı.tzmızı ve kalkın
ma hareketimizi son haddine kadar 
yükseltmek için altına, yani klfısik 

nnlnmda paraya ihtiyaç vnrdır. tste 
benim "Para ve inkılap .. ta müdafa~
ya uğra.st.ı{;'lm tez, istfösnlfı..tı ve mü
badeleyi çoğaltmak için böyle bir pa
raya. ihtiyaç olmadığı merkezindedir. 

Her mUbadele olabilen yerde "pa .. 

Başmuharririmiz Asım 

Us'un cevabını okuyunuz. 

Bir adamın kuyruğu 
kesilip çıkaTıldı 

Mardinde Kulp kazası ahalisinden 
biri, Mardin memleket hastanesine mii· 
racaat ederek arkasında karaman koç -
lannınkinc benzer bir kuyruk peyda ol
duğunu söylemiş, muayene edilmesini 

Sa ba.h namazı 
Oğlc namazı 

lkindl Q&!Jl&ZI 

Akp.m namazı 
Yataı namaz> 
1m.sak 

Yılm geçeo g11nler1 
Yılm kalan gllnlcr1 

620 
1225 
14,56 
17,f 1 
1846 
i J6 

21 
:H4 

620 
1225 
14.Ş7 
17 12 
1847 
5.d5 

22 
34.3 

(5 inciden devam) \ 
münev,·crlcr, bir hakıma, müsbet de. 
ğil, fnkat t.amarnile snnatkfır mizaca 
sahip giirünüyorlar. Bununla bcra_ 
her J ii~ ek manada nlncak olursak. 
acaba sanatkürdan daha müsbct l.ıir 
adnm var mıdır? Çünkü sanatkar 
mütemadiyen kendini tahakkuk etti. 

istemiştir. rir, l\endini deruni l.ıir ikilikfo, hem 
öperatör Fevzi, bu adamı muayene gözetir, hem SCYkcder. Diimendc olan 

etmiş, hakikaten arkasında büyücek bir adam gibi, hem temaşa eder, hem gö. 
kuyruk hasıl otduğunu görmüş, ameli- tliriir. 
yatla iyi edileceğini söylemiştir. Opera· Hissettiğime g(ire münencrler. 
tör Fevzi, ameliyat neticesinde bu kuy- büyiik bir hassasiyetle, sistemli hir 
ruğu çıkarmış ve hasta iyi olmuştur. tahakkuk keyCiyeti arasında tıpkt örsle 

Kuyruğundan kurtulan adam, şim - ~ekiç arasında gibidir. Ve bu hal hü. 
di bir mektepte hademelik yapıyor. tün sanatkarların macerasıdır. Yal. 

nıı sızın memleketinizde başkıt tt• 
seldi alıyor. Buratla şahsiy~ti 111 1'1' 
bcllür ettirmek istiyen sanatkiır• ~et· 
~u h:ıyali getiriyor. Bir sincnt:ı ·ııe'
dcsi ld, iizerinc bütün dünya ~1 ıı'' 
]erinin bugün yaşadıkları fM'11ıı-j
tecrübeler aksetmiş ,.e Türk s<~":bııı' 
rı hu kaos'un arasından ıntıh,~1C 
yapmak endişc.c:;ile döğü~Uyor. :t gel• 
bu endişe, lrnmal i~tiyakında; drİ 
mcktedir. Ilir kere o kcmallıt i 11

rt*' 
olan mlivazcne yakalandı mı, ııı"1>'1' 

jSt p • 
o mil\·azcne kadar muhteşem. btı-11' 
münhasıran bugünkü gençliği 0ıııı 
yen nasiptir. Ye siz, çok ~i )l(# 
sanatınızla, bu kemale, hiç şuJ> 
ki en lftyık olan milletsiniz. 





Paza!"hk usullle eksiltme ilanı 

Konya ili Daimi Encümeninden: 
Konya - Ereğlisinde yapılacak olan 16365 lira 75 kuruş keşif bedel

li ilk okul inşaatı bundan evvel kapa h zarf usulile eksiltmeye çılfanlıru~ 
idi ise de zuhur eden tek bir talip iste nen şeraiti haiz olmadığından ikinci 
teklif mektubu açılmıyarak kendisine iade edilmiş ve okul inşaatı pazar -
blda ihale edilmek üzere telaar eksil lmeye çıkarılmıştır. 

1 - Bu işe ait evrak şunlardır: Eksiltme ~artnamesi; mukavelena • 
me, münakasa şartnamesi, keşif defteri, proje, fenni şartname; tesviyei 
türabiyc şose ve kagir inşaat fenni şartnamesi, Bayındırlık i~leri genel şart
namesidir. 

İstekliler bu evrakı Konya Bay rndırlık Direktörlüğünde görüp izahat 
alabilirler. Ve isteyenler Genel ~artna me ve tesviyei türabiye şartnamesi 
hariç olmak üzere (82) seksen iki kuruş mukabilinde Konya Bayındırlık 
Oirektörlüi!ünden alabilirler. 

2 -Eksiltme 2490 N:>. lu kanuna göre ve 3-2-937 salı günü saat 
on be§te 11 daimi encümeninde yapda cağından taliplerin mezkfir saatte 11 
daimi encümeninde bulunmaları. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin o/eı 7 ,5 yüzde yedi buçuk 
nisbetinC!e l:emir. at akçası olan (1227 ) lira bin iki yüz yirmi yedi lira ( 45) 
kırk be~ l:uruşluk teminat vermesi ve asgari bir taahhütte ( 10000) on bin 
liralık işi hüsnü suretle ilonal etmiş ol<luklanna dair resmi tasdik:i ,•esikayı 

ve Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını vermesi laz[1'?1dır. 
(370) 

lstanbul 4 üncü icra memur'uğundan: 
LUtfiyenin Emniyet Sandığına birinci derecede İpotek Fatihte Altı • 

puğaça mahallesinin eski Mühendis halen Şair Nabi sokağında kayden bi
li numara halen 16 kapı No. lu hududu: Sağı 385 harita No. lu mahal ve 
belediye malı arsa solu ve arkası 395 harita No. lu bu mahal önü yol ile 
mahdut olup 616 lira kıymet takdir edilen evin satılmasına karar veril -

miıtir. 

Evsafı: bina kagir ve yeni inşaat olup dı~ı sıvasızdır. Kiremit ala -
frangadır. Zemin kah: zemini toprak ev alh bir hela olup ahşap merdi -
venle yukarıya çıkılır. Birinci kat: Bir sofa iki oda vardır, umum mesaha-
11 37, 68 m2 olup bundan 31, 68 m2 bina zemini 6 m2 bahçedir. Mezklır 

evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. - ( 

·/ 
• 

Artbnna peşindir. Artbrmaya İ§tirak edecek müşterilerin kıymeti 

muhammenin o/cı 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te -
minat mektubunu hamil olmaları icap eder. Arttırma şartnamesi 15-1-
937 tarihine müsadif cuma günü dairede mahalli mahsusuna talik edile -
cektir. Birinci arttınnası 8--3-937 tarihine müsadif pazartesi günü da • 
iremizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. birinci arttırmada bedel, 
l;ıymeti muhammenenin o/0 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi 
takdirde son arthrmanm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün 
raha temdit edilerek 23-3-937 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 
lS ya kadar Dairede yapılacak ikinci ·arttmna neticesinde en çok artb -
.-anın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 
mcı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli ala
caklarl.a diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan id dialannı ilan tarihinden itibaren 20 
gün zarf mda evrakı müsbitelerile bir hlrte dairemize bildirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay - 1 
laşmasmdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ve 
dellaliyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ile 20 senelik ta· 
vizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak isti yen
lerin 936 1205 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahaHen haciz ve tak • 
diri kıymet raporunu görüp anlayacaklan ilan olunur. (387) 

Tür 1 iye Crmhurl) et Merkez Han kası 

Ereğli (K. Deniz) icrasından: • 4$ 

Denizyo~ları 
iŞLETMESi 

1stanbulda avukat Münir Ahmcde 
maa masarif 5500 lira itasına borçlu E

reğlili Halil Paşa zevcesi Suadm Or
Accnteleri: Karaköy - Köprüba;. 

hanlar mahallesinde kain maIUmulhudut Tel. 42362 Sirkecı Mtlhürdaı Zade 
üç katlı 11 oda ve bir büyük salon ve I•••• Uan t<:lefon· 2274C ••mı~ 
bir kuyu ve bir miktar avluyu müşte- M~rsın Perşembe 
mil b:r bap kargir konağın satdmasına 
karar verilmiş olduğundan kıymeti mu POS i a Sl 
hammenesi olan 6000 liranın yüzde yet 21 / 1/ 937 PERŞEMBE günü 
miş beşi nisbetinde bir talip zuhurundı saat 10 da Galata rıhtımından 
26 Şubat 937 cuma günü saat 14 de iha· Mersin postasına kalkacak olan 
lesi icra kılınacaktır. Sürülen pey bu "GÜNEYSU" vapuru yalnız bu 
miktarı bulmadığı takdirde en son artı- sefere mahsus olmak üzere gi-
rana taahhüdü baki kalmak üzere ilk ar- dişte ilaveten Alanya, Anamur 

){:)/ j I 1937 
l\KTıF lira 

&AMt 

t. ıun .ı:Lll Kilogram 19.7 ... 8.111 L.27.721.034.91 
Bankııot, ,, ı 3.<H2. 5 1. -
Ufaklık, ,, 76ü.2l2.1 I 4 J .509.808.02 

UııJıildt·kı l\luhulılrter 

1 Urk 111 ası: 
llarlçtckJ nıubabirler: 

Al tın iafı kilogrııı 5.054. t 74 
Altına tahvilı kabil serbe•t 

dövizler. 
Diğer dö\ izler ve tıorıwtu 

L. .420.702.75 

7.H9.52t.60
1 

50.814.33 

.420.702.75 

klirtng bakiyeleri • 37.815.198.84 44.975.534.77 
Untlnc tnh\'illL•rl: 

r>eruhtc edilezı evrakı oaktlye a 
karşılığL L 158.748.563-
Kanunun 6 •e ı:; lncı ınad. 

delerine tevfikan Hazine tara• 
tmdn.n vaki tedlyat. 

Stoncdat <:tl1'da01: 

" 12.4N.056- 146.344.5C7-

Hnzlne tıonoıarı . . . L .. 
i - 23.964.026 ol 23.96-t.026. Ncnr1 senetler 

Eıı;ham ve l'uhvlllU cuz.d:ını ı 
\ Derııhte edilen e•1rakı ank. 

1 
" 1 tıyenln kı\rşılığı esham v• .37 .093. J40.23 

ı \ tahvlıt\t itibari kıymeti• 
~ ~erbeııt f'Sham •e tn.hYi\At . ~· 3.96::;.7.U37 41.058.884.C 

1 
1 

Avnn .. ııır: 

Altm "'e dt.vlz Uzerlnf' ına•~ 
fahvlltıt Uzertne av&IlA. 

L. 2. 170 089.16 
L. ~.137. 37.31 10.307.326.~i 

~ruıa~t· 

llıtı_} al akçt•&ı • • 

ı ellavıııuı.:kı l$aııımotlar: 

ueruhte cııllcn evrakı nnkt!ye 
I'i:anunun ti .Jr t< tncı madd& 

leline tevfikan hnzıne tara.tın. 
dan vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı aaktiye
t>aklyesı 

Karşılığı tamamen nltın olarak 

l 158.748.563-

L. 12.404.056-

l 146.344.~l 7-

ı .ooo.~ 
'.55 t .182-;/" 

tedavüle uaveten vazedilen ... 19.000.000- .1 

Reeskont mukabili uavetc.ıı ted. , 20.C00.000- 185.344 501· 
"aı.ed. 

p fürk ı.ırn .. ı Mı \dııotı 
l>oviı 1 a:ıhhüdııtı: 

Altm tllh\ ili kabil dö\1Zler 

~ Diğer dovı~ıer .Je nlacakl 

ı 
:'llubtelU 

ıtrt?! .,.,, iyeleri 

L. 3.083.9'.l 

tırmayı takip eden 15 gün sonra yani 151 ve Dörtyola da uğrayarak Pa- Bl!\.~dıırıaz 4.500.(00- A 
mart 937 pazartesi günü saat 14 de iha· yasa kad::ır gidecek, dönüşte ke-

1 

Ullhtelll 2:.4~8·47.lP ı ~ ...... .ı.g.tb7l.""' 
1 T 

• Yeki\• ,iıI.'i3H.W7.!:SH a Vl'kfın , .,., 

lei kati.vesi icra kılınacaktır. Müzayede· : za i aveten a~ucu ve Anamura .• •ıart 1938 tarlhln"'e~-·~i_ .... _r~~·------------------------------~-__/ 
1 

... " u Iskonto ııaııcıı yu.:rne :5 1-2 - Altu 01eriae ııvııns VUzde t ı•..: 

ye iştirak edeceklerin muhammen kıy- uğrayacaktır. (33'l) --------
mctirı yüzde yedi buçuk nisbetinde pcylfi:>:::m1EEımıı11ı21•-=liliiil:m~~?:Ba:~I ye kanaat veren sözleriyle sabit ve bun-! Dev'et Demı·ryo ları ve ıı·manlat' 

dan sonra geçinemiyecekierine mahke· 
akçıısı veya milli bir banka mcktıılıu --.--------------- mece kanaat hasıl olduğundan T. K. M. ,.. • d • d 
·ı .. 1 l . . k h'b' lstwılml A~/İy<' Malıkcmesi 6 Cl 1 umumı 1 ares1n en I 1 e muracaat ey eme crı ıpote sa : ' '.I· - sinin 134-142-150 ci maddelerine te\'- : "'1 

J/11/.-u/; Oııiresinden: 1ır 
lacaklılar ile diğer alacaklıların mez· fıknn boşanmalarına keyfiyetin doğum H d 'd " " d Ad 111 1 

Unkapanı Cibali Bostan sokak 7 r .. 11- ay arpa~a an saat 7,10 a ve apazar'mdan da saat r .JI 
kur gayri menkul üzerindeki hakların· kütüğüne yazılmasına bir sene müddetle d h k d ~ 

maralı evde Fikriye tarafından Unkapa- .e . ar.e. et. e _en_ v, e her gün seferde bulun.an. 56, 5_ 7. No. lu yo.,lcU. . 
ve hususile faiz ve masrafa dair olan i<l- H müddeialeyhin ba§kasiyle evlenmemes!- .ı; 

nr ay dar mahallesi Dcm'rhun sokak rımız ıkincı bır ış ara kadar 22. 1. 93 7 tarıhınden ıtıbaren lagve"' 
dialarınr evrakı müsbitelerile 20 gü Rum Katinanm evinde sakin iken ika· ne ve 958 kuruş mahkeme masraflarının ___/ 

müddeialeyhten tahsiline 7.12.936 tari· Muhterem halka Hun olunur. (373) 
1 

içinde icra daires;ne bildirmeleri ak~i metglihı meçhul olduğu anla§ılan Hüsc- _ 
hinde karar verildiği ve bu baptaki ita-

takd'rde hakl t .. 1• d • yin aleyhine aç lan bosanma davasının 1 ~ ~ 8 ~ ı 
• 1 an apu s cı ın e mu ·a··- icra kıl nan muhakemesinde karıkoca ol- mın bir nüshas· da mahkeme divanha- s t ~ n u ~ o s u ~ e it~ n l ı gv l n 8 ' 

~=~~m~:~:
2

ı::::~:ı:~d
1

~i~a:~:-1::ı.~ Juk1arı kayaen anıaşdan iki taraftan müd :~:i~ş~;a:::m~:i:;;:in~:~~:d:;mg~~~~~ U H . U U \11\ u 1 .. .;I. 
deialeyhin kansını · 'iğüp s~üp bakmama ciJ , 

mat istiyenlerin 936 40 taşra numaralı .. · d den itibaren on be~ gün irinde temyizi Baronun 1172 kütük sayısında adı yazılı lstanbul Dördiill J.İ sı yuziın en aralarında mfüıterek hay~- ;ı ~ fttPrj/ 
dosya ile Ereğli İcra memurluğuna mü· 

1 tın ce!-ilmcz bir hale gelmesini mucip dava. etme·'iği takdirde kanuni muame· Han, birinci kat, 10 numaralı yazıhanede bulunan avukat Ethe~ , 
racaa.t eylemeleri ilfm olunur. ı olacak derecede ~iddctl' bir gecimsizlik lenin yapılacağı :Hin olunur. ay müddc le avı'· ... hkdan menedilmiş ve Jstanbul C. Müddeıuıl' 

(V. No. 20403) olduğu dinlenen kimselerin mahkeme-j (V. No. 20410) tarafından 7 /1/937 tarihinde mahkemelere tebliğat yapılmıştır. 


