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Cenevrede dün sarih bir vaziyet elde edilemedi 

Fcansanın dostlarına 
hiıab edivoruz ! 

l'ürk efk3rıumumiyesi artık Fraılsız devlet ricalini Hafay 
llıeselesinde muhatap olmak kabiliyetinden uzak görüyor 

F ransanın başına her nasılsa -baş diye 
üşüşmüş olan bu efen diler 

Türk enerjisini takdirden uzak adamlardır 
efendiler idare etmekte oldukları büyük J 
Fransız milletinin naaıl idare olunaca -
ğıru bilemedikleri gibi Hatay meselesi
le milli alaka güden yeni Türkiye Cu
muriyetinin haklarını müdafaa ve ica -
bında onları istihsal için göstereceği 

fiti enerjiyi de takdirden uzak bulun -
maktadır. 

hatap olmak kabiliyetinden de uzak bu
lunan üç beş kişinin sırtına yüklemek -
ten fayda ve müsbct netice beklen:ıek 
caiz değildir. Bizce bu mes'uliyet bu dal
gın ve gafil Fransız ricalinden ziyade 
Fransayı cihan sulhu için kıymetti bir 
unsur halinde bulundurmak fikrinde 
olan ve arsıulusal sulh dostluğu ile ken-

Yazısı 2 nci say.tada -

-B<ı§tıekil ismet lnönii şchrimi~n Anl.-araycı avdet ettiği 
karşılıyatılarla beraber 

Hatay'da Türkleri tedhiş için 

Bir Ermeni çetesi 
teşkil edildi 

C cncvrede toplanan Milletler Ce -
nıiyeti konseyi henüz Hatay me

trr selesini konuşmaya başlamamış_ 

0~ bunun sebebi ilk tahminler hilafına 
bij ~ Türk ve Fransız tezleri arasın.da 
~Yük bir aynlık bulunmasıdır. Fransız 
acı fYckm Blum'un Türkiye hariciyesine 
d" cta §ahsi noktainazar olmak üzere bil.. 
~I olduğu, mana ve maksat çıkanl
a] güç avukatça yazısı da çok hakb 
litrak Türk efkarı umumiycsini bcdbin
tiir c, teessür ve teessüfe götürmüş -
,_._· Naaıt ki Anadolu Ajansının dünkü 

Bu itibarla meselenin halli henüz 
menfi ibre cihetinde ise bunu saıdece 
Fransız ricalinin kiyasetsizliklerinde ve 
firasetsiztiklerinde aramak pek tabiidir. 
Şu kadar var ki bundan sulhsever beıe
riyetin beklemediği bir takım hadiseler 
çıkarsa vaziyetin mes'uliyetini yal -
nrP Franu.nırn baf"'d:l bulunan, fa -
kat, yukarıda iıaret ettiğimiz gibi, mu-

dilerini göstermekte bulunan devletleri " • • • / 
alakadar eder. Onun için biz artık 1 Ürk/er mÜşahiffere: istiklal lSf lQOTUZ il 

~.ıı-~· 
,. ~gı gayet açık bir surette bu ruhi ve 

11 haleti tebarüz ettirmiştir. 
~a~ikati halde Fran.," Ba!
"'1 ının 1921 muahedeılniden bah -
C. e.z:cen bir taraftan Sanca -
dı'" att hususi idare vasıflarını say -
h.~ halde ayni muahede içerisinde zik
-"'1•lrnj 
~ Ş olan bayrak meselesine hiç tc-
lla ~ e.tınemesi, sonra Suriye ile Lübna
lıu~stı~]al verildiği halde ayni derecede 
lıa Ukı vaziyeti haiz olan İskenderun ve 
~isi . . b" " '- ıçın ır nevi manda" şekli ta-he;ur drncsi Paris müzakerelerine nis

iil c llılaşrna yolunda bir ilerleme de
l'Ur~ar .. tersi bir gerilemedir. Bunun için 
dc..,1 efkarı umumiyesi artık Fransız 
~ .~.t ricalini Hatay meselesinde, hat
llıc 1 1 

devletin bütün hayati ve esasi 
ııcıeı . 

tlnd erınde muhatap olmak kabiliye -
tııtı en uzak görürse mazur tutulmak la-

tclir. 

iıi ~aba Fransız devlet adamlannm bu 
tı n Ylc çıkmaza sokmaktan maksatla
tırtı c 01~bilir? Doğrusunu söylemek la
i1ttı gelırse biz bunu anlıyoruz. Anladı-

ııın t r .. 
!ına h c sırı de şudur: Fransanm ba-
~sılsa baş diye üşüşmüş olan bu 

Fransız ricaline hitap etmcğe lü - •• b • .. 
zum görmüyoruz; bundan sonra yi - diye bağırıyorlar. Duşman ır tercuma 
ne Fransızların kendi menfaatleri namı- Onların Jedı·k lerı"n tahrz"f edı'yor 
na dostları ve müttefikleri olan devlet- Uı 

lcrin hakikati yakından ~örerek vazi -
yctın icabına göre hareket etmelerini 
istiyoruz. ASIM US 
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)Konfederasyon için yaptığımız teklif( 
) l 

kurulmasını istedik? l 
(Fransaya verdiğimiz muhhra~ ıJ 
i ve cevabını neşrediyoruz l 
= = 
E: Ankara, 21 (A.A.) - Sancak hakkında bir Türk - Fransız = 
~ muahcdenamesinin akdine esas olmaya hizmet edecek prensiplerin ~ 
~ ifadesini muhtevi olarak 11 Kanunusani 1937 de hükUmetimiz ta- ~ 
) ::,don Fransn Batbakanına verilen muhtır•rson:~: !n°iıı~~yo- l 
\..-......,..ı•aw:rı"ı t:011•........,,..:Mt1ıwwıe ... ....,.ı111zu ı• hı•P'""*"Jl"tlctı uıııııııı11111ııııı11 1111 :ıınıeı 1111 ıııı11ıı 11} 

Halep, 21 (Husust) - Fransızlar ta
rafından Suriyenin Türkiye hududuna 
yalan olalJ kısımlarında kendi vasıtalan 
sayabilecekleri şahıslara silah tevzi o -
lunmaktadır. Bu meyanda Anede aşire
ti efradına .silah dağıtılmıştır. 
MÜŞAHİTLER iSKENDERUNDA 
Şam, 21 (Hususi) - Dün öğleye ya

kın bitaraf müşahit heyet~ ansızın is -
kenıderuna gelerek kendilerine protesto 
mektubu gönderen Türk köylülerinin 
ileri gelenlerini görmek istemişlerdir. 

MUphit h~yeti köylülere daha evv4 
den tclıliğc1t yopıhıralr S"'-Miklt:rl gft 

öğle vakti iskenderunıda bulunmalarma 
Fransızlardan istemişlerse de bu teb&t 
ğat Fransızlar tarafından sureti mah
susada geciktirilmiş ve müşahitlerin gel 
dikleri gün öğle vakti köylüye tebliğ• 
yapılmaya başlanmıştır. Bu sebeple k8 
lülerin hepsi bulunamamıştır. Bulunabie 
lenler Doryo'nun dairesindeki müşahit
ler heyeti huzuruna çıkanlmışlardır. 

(Sonu Sa. ! Sü. 3) 

işçilere meslek 
kurs arı açılacak 

Bu hususta bir kanun projesi hazır landı 
İfCj ' lere verdiği paralar1n vasatisi gUnde 100 Lira 
tutan bUtün müesseseler kura aCjma§a mecburdur 

Sokakta dolaşan 1 Vekiller Heyeti 
Dün saatlace süren bir 

toplantı l/aptı 

Ankara, 21 {Telefonla) - Memle. sanayiin muhtaç olduğu elemanlanm 
ketimizde işçi kursları açdması ve yetiştirilmesi bir devlet meselesi ha. 
Türk sanayiinin en mühim organla. line gelmiştir. 
rından olan bu geniş zümrenin teknik Yeni kanun layiha.-.ı memleke 

.. uygunsuz talebeler 
tedrisatla teçhiz edilerek tezgahının büyük sanayi mües.-.eselerini kendi lfe 
başına gönderilme~i için bir kanun çilerini yetiştirmek vazifesile mükeL 

Oğretmenf er tarafı~dan tesbit edilerek Gece yarısı tekrar 
hazırlanmıştır. lef kılıyor. 

iktisat Vekaletinin umumi pren. KURSl~.4RI HANGi M.~ESSESELE 
· 1 · · •asbit ederek Başvekalete AÇACAK. 

sıp erını ..,.. h""k"" 1 · · • 
verdiği projede Kursların a~ılma~r lü. Ll'ı~· ih.a~ın esaslı u um ennı a;r. 

inzıbat meclisine verilecekler · toplandı zumu mufa."c;al hir şekilde izah ediL nen bıldırıyorum: 
mektedir. Kanunun esaslı un."uru Yurtta çalışan memurlar hariç ol. 

(Ya.."'1.St 7 inci sayı/ada) 

• 

Ankara, 21 (Hususi muhabirimiz.. 
den telefonla) - Vekiller Heyeti bu- Türk işçi.:;idir. 

Ranayileşme hareketi ile beraber, 

mak üzere bir senede kullandığı i 
(Sonu: Sa. 7 Sü . .+) 

gün Başvekilin başkanlığı altında sa-
at 15 de topla.nnuş ve toplantı 20,30 a 
kadar devam etmiştir. Bu toplantıda 
umumi müfettişlerin kongreleri sonun 
da hazırladıkları plan Ü7.erinde görü
şüldüğü zannedilmektedir. 

bir kaçakçı şebekesi Büyük 
adeletin eline düştü 

Gece, Cenevreden gelen en son ha- Muhbir şÖl}le diyor: 
berter üzerine Vekiller saat 23 buçuk-

ta Ba.~vckmn yanında Mareşal Fevzi fabrı·kalar 
Çakmak'la beraber tekrar toplarunıg. mal çıkarmaz, 
tardır. 

'-il'! - ; , • .... • h.__t -,.. 

Para sistemimizi değiştir 
meğ liı zum var mı? 

Yazan: Asım US 
- Altıncı sayıfada -

top top kaçak mal 
sev kederler 



onf ederasyon .için 
yaptığımız teklif 

(Üstyanı, 1 incide,) 
1 - Suriye, Lübnan ve Sancak üç 

-COnfederes,, (konfedere) devlet tef-
kil eder. 

2 - A§ağıdaki müşterek işler:de 
"Confederation., (konfederasyon a 
bırakılan salahiyet mahfuz kalmak ü
zere her devlet kendi hakimiyetini tam 1 
ve ,mükemmel olarak muhafaza eder: ı 

A - Diplomatlar ıve konsoloslar 
göııdel"IXlek ve kabul etmek suretile 
temsil dahil olduğu halde harici mü
-rıasebetlec, 

B - •1Conf ederes,, devletler arasın
da ~k ittihadı .. , 

C ~ Meskükat birliği. 
3 .- "Conf ederation,, wı ımeırkezi ••. 

4.it'.. 
4 - ''Confederation,, un )111canda 

.ıkredilen müşterek ~şlerine mtiteallik 
masraflar,1 ''Confederes,, devletler a.ra
aıııda her birinin nüfusu :nlsbetinde 
jfraz. edilecektir. 

5 - "Conf~, devletler pa.TJ.A.. 
mentolım tarafmda.Q. ınUıavi adette 
intihap edilecek ınıurahhaslardan m:U
rekkep bir komite ·~nfed~ration,, un 
mü~erek jşlerinde icra kuvvetini ~ 
izdir. 

Harici münasebetlere ve milat.er.ek 
masrafların ifrazına ait bütün rneee
lelere mütedair karnrlar ittilıadıAra ile 
ittihaz olunur. "Confederatfon,, dev
letlerinden birinde tatbiki o devlet mev 
zuatı kanuiyesinin ta.dilini miiste1-
zim kararlu için ıde jttihadıara Iizım
dır. 

Diğer bütUn mukarrerat jçin ekse
riyet kMidir. 

Cemiyetçe ittihaz olunan bir kara
rın "Conf ederes,, devletlerden birinde 
mevkijtet'Qlka konulması için bir ka
mıng, lUzum görilldüğü takdirde, o ka
rar ancak aWmdar devlet pAr}lmento
su tarafından ona dair hij!cümler k~
'..ml olunduktan sonra icra!lı mecburi 
bil" kuvvet jktisap edebilir. 

6 _. ~'Confcderc:-~ devletlerden her 
Wri diğcrleri nezdinde bir irtibat me
unı ~mdan temsil edilir. 

7 -- ''Confc:deration,, un müşterek 
lcdni aliWar eden muahedeler icra 
mnitesi tarafından müzakere ve ak
lunup iiç devlet parlA.rnent9larınm 

· rhiri taraf,mdan taşdik edillr. 
llamafih ~asJ .muk.arrerdir ki 

"Confederation,, :un ihdası ~trllSında 
movc ıt olan siyasi muahedenameler 
yani Fraıınn, .Suriye1 Fransa • Lübnan 
muahedeleri mer'i olmakta berdevam 

olacak ve müddetleri inkıza edince 
temdit edilebileceklerdir. 

8 - "Confederee,, devletler m.eya.. 
nmda, Sancak gayri müsellah dainıJ 

bitaraf bir hale konmuştur. 
Orada hi!'bir meoburi askerlik biz.. 

meti ihdas olunamaz, hiçbir a.skerl is
tihkam yapılamaz ve dahili emniyetin 
iktiza ettirdiği teslihattan gayri hiç 
bir t.esliha.t ikame ve idame edilemez. 

'9 - 1921. 1923 ve 1926 muaMda. 
traın Sancata taalluk eden ahklmı 

y:eriae kaim olmak üzere bir Fran. 
sız - Türk muahedenamesi akdoluna. 
caktır. lşbu muahedenaıne, konf ede. 
ırasyoııun ihdası Ue tarzı faaliyeti 
hakkındaki ahkAmdan mlda Türkiye 
ıre F:ransanın Sancağın mülkt tama. 
miy~tioi hariçten gelen - öteki Pd 
dulet dahil - her guna taarruz, lh. 
!il ve müdahaleye karşı müştereken 
ae suret ve ~killerle dmin pluakla_ 
nıu tabit gayesine matuf a,_lmı ih. 
tiva eyJiyecektlr. 

10 - Bundan mlda bu ~uataki 
tepılgat Sancafrıa bf tarafhğına H mu. 
:ahedenin tayin eyledi.ti ıtatüye dahi 
:§iUJlİl olacaktır. 

11 - Türk - Pransıı ıııuahedena. 
mesi l~kenderun limanında 20 teşrini. 
en·el 1921 tarihli Türk - Fransız iti. 
lfıfnamesine ilişik imza protokolünde 
münderiç oldpğu veçhlle Türkiyeye 
tamnac."tk hak ve faydaları tasrih 
eden bir maddeyi dahi ihtiva eyliye. 
cektir. 

12 - Sancak yurttaBları devletin 
Anayasası hakkında reyini verecek 
olan ilk parlamentoyu intihap edecek. 
lerdir. Jlu ~·asa, mecburi olarak, vic. 
dan serbt'~tisini n din serbestisinl 
ta.'ldik ve ilan eyHyecektir. Bundan 
mn.da devletin cumhuriyet şeklini n 
Türkçe olacak olan resUti dilini tcsbit 
ryJiyecektk. 

llk PJ1rlamento tntihapltlrı Türkiye 
ile Fransa arasında akdolunacak bir 
Hitfıfnamel mahsus ile tayin oluna. 
cak şekil ve surette vukubulaaktrr. 

ıs - Yukardakl mııdde11in hükmü. 
ne göre, haten 3•ahancı bir t.abllyetl 
haiz olmıyan, bf:r.7,n t veya babMı 

Sancakta do~muş olAn ve bir d~ 20 
t.e~rlnievvel 1'20 tarihinde oradıı yer. 
l~miş bulunan her ~hıs Sancağın 
yurttaşıdır. 

14 - ~:ıncağın Anaya.sası ancak 
Türkiye n Fransa hükumetlerince 
tn.-.vip olunduktan ~onra mcriycte ko. 
na bilecektir. 

Frans z aşvekilinin muhtıra
mıza verdiği cevap 

Ankara, 21 (A.A.) - Fransa Jınş. 
~nı B. Dlıım tarafından 11.1.1937 
tarihli muhtıramıza cevap olarak gön. 
derilen 19.1.1937 tarihli mektubu a~. 
jıda aynen neşrediyoruz: 

Mesaimin ve düşüncelerimin netL 
usi ıudur; 

T&lmJUıten jurjdj,k nol\tai naııırdan 
meseleyi müffıhaza ~dcrJiem, Fransıı 

hllkOmetj tarafından Ccneı•rcde mü. 
dafu 'dHen tezi iltizıım etmek mcc, 
IKariyttlnde kıılacağ-ım. J"°ıaıı mµa, 
hedenamesinde me,·zuu b;ıltis hfüdmi. 
yetin teı-ki, Sancağa tcalluk eden 
kısmı iı:ln, constitutionncl bir mahi. 
yet arzetmlypr fikrindc)·im. 

Fransanın 1921 .ıtenc.9iııde Jtıanda. 
ter bir devlet sıfatile mii7ııkcre ctti'rf 
mülih:ıgrunndayım. 1921 muahcdclc. 
l"l tctldkfnin, mandıının tamamen ic. 
ncıı suretile Fransa tarafınd:m temin 
cdilıncdiğl müddetten itibaren, San. 
<?ak iıtiklalini istilzam edeceğini ıan 
etmiyorum. I..akin juridik sahada iti. 
H\fın temininin mUşkUI oldu!unu tec. 
rübe göstermiştir. Binaenaleyh. iti. 
lafı ba~ka bir sahnd~ aramak lfııı11ı. 
dır, ve bu mifüıhaza iledir ki Cemiye. 
ti Akvam rolünii derpi§ ediyorum. 

Cemiyeti AJ,vam, biıim malik ol. 
madığımız tam scrhestiye maliktir. 
Cemiyeti Akvamın azası bulunan ve 
ona merbut oJıın iki devlet nrasındnki 
siyasi mahiyette bir ihtilafın 11 inci 
madde mucibince hallini arama ını 
memnuniyetle knl:>ul cdlyorı1m. 

Fransa htfüumeti, raportörün kcn. 
dblnı verilen mandayı en vtısi surette ı 
kullanmasına hiç bir surette müma. 

Aaat etmiyeceğini ve konsey tara. 
fmdan verilecek kararı peşipen kabul 
edeceğini beyan eder. 

Bu karan aramızda şimdiden ha. 
zırlamak mUmkün mUdür7 Bunu kuv. 
\•etle temenni ederim. 

Jlenim temayül gösterdiğim düşün. 
ceJcr §llnlardır: 

l'..annederşem tamamen ayrı iki 
meşelo me\.·cuttur. 

Frnnsa - Suriye muahede.sinin 
tatbika v:ızından itibaren Sancakta 
tatbik edilecek knti statu, ''e ara dev. 
rede tat}>ik edilecel\ rejim. 

Dunlardan l>irindsi en milhimmi. 
dir. Fransa - Suriye muahede.!Jfnin 
tatbika vazından sı:>nra, Türkiye Cum. 
huıiyetinin 1921 mu:ıhedelerinin tat. 
bild ile yal:ınen alrtkadar olma.«11 ~b.:in 
nol\tai naz.ırınızdan meşrudur. Anrak 
bu muahedelerln fatblki Fransa dev. I 
leti ile aynı gayeyi :üden Suriye dev. 
Jeti farafrndan yıı1nıı olarak garanti 
edilmeyip aynı 7.amanda mandater 
devletin 1921 de namınn hareket etmiJ 
olduğu Cemiyeti Akvam tarafrnd'an 
ela garanti edilmesi ikti7-'l eder fik. 
rindeyim. 

Binaenaleyh Cemiyeti Akvamın 1921 

muahedelerinin tatbiki ite mUkellef ka-ı 
lacağı mülahazasındayım. Bundan şu 
nctkeyi çık:ırıyorum: Franıa - Suri -
ye muahedesinin tatbikine vazmdiln 
sonra dahi yalnız Sancağa münhasır ol· 
mak Uzere, mantlanın bir nevi devams 
mülahaza olunabiJir. Bu manda dola • 
yısile Sancakta husm:i bir rejim tesis e.ı 
dilir, ve Cemiyeti Akvamın gösterece~ll 
bir haut eommissaire nasbolunur. Bu 

Hatayda Türkleri Cenevre'de dün sarıh bir 

t dh. . . vaziget elde edılemedi 
e iŞ ıçın D R.. .. A Ed 

11'.ııphitler~!:ı=.,1.;.:!..k- r. uştu ras en v 
tup yazdımz? Ne istiyorsunuz?" diye 
sormuşlar, k~ylülerden yekavaz olarak 
!U cevabı almı,ıardrr: "lstildll ietiyo - Litvinofla görüştü 
ruz ı Hükumet bize çok zulüm odiyor. 1 
Bunun için müracaat ettik... lngHtere Sovyet1er Roman ya mesei 

Bu Jcoııuşmalar eısuasmda Doryo f ' 
müşahitlerin yanında. bulunmuş ve • h ) ı · • • k • t• 1 
köylülerin tercümanliği vazifesini de nın a 1 ıçın ça .ışına ıs ıyor ar 
Türk düşmanı olan istihbarat tercü
manı Yanko namında biri yapoııştır. 

Tercilmanın nirklerin dediklerini ol
dQğu gibi anlattığJ §iiphe11dir. 

Müşahitler ayni gUn öğleden sonra 
tskenderundan ayrılmıştır. 

BiR TÜRK GENCiN/ YARALA-
DILAR 

Hama, 21 (Hususi)- Anta.kyada halk 
arasında. boZ::,oUllCUluk yapmak, balkı 
korkutmak ga.yesile ötedenberi ye..pJ!. 
makta olan hareketlere yeniden ehem
miyet verilmeğe başlanmıştır. f'r n
sız memurlan ve mahalli hüku t 'l• 

rafından teşvik gören bu harekc~ler
den biri de 17 :;ıonkamm giinU Ali Bat 
U.1 namında bir Türkün bir pPliS ta.-

Cenevre, 21 (Hususi) - Milletler f 
cemiyeti konseyi bugün toplanmış ve 
alelusul yalnız rüznameye alınacak 

maddelerin teebltile meşgul olrnU1tUJ", 
, Hatay meselesi ruzna.mede me\: cut 
olmakla beraber gelecek hafta içinde 
ne gün müzakere olunacafı henüz ma.. 
lfun değildir. 

Dr. Rüştü Aras bugün Eden'lc gö
rüşm~. konsey içtimaından sonra da 
Litv)nof'la ınUlakat etmiştir • 

Yarın hususi mahiyette yeni bir 
toplantı ya.pılara.k Türkiye • Fransa 
nokh.i naza.rlnrınm raportörün huzur: .. 

1 
le müzakeresine c?evam olunması bek
lerunektedir. 

Raportör M. Sancller bu sabah 
sız heyctile temasta bulunduktaD 
ra sa.at 15,30 da Dr. Rüştü An.f'l 
yaret etmiş, ~·e Harici}·e vekiiinıltJo 
zun müddet konuşmuştur. 

Raportör her iki tara.Cm teldif 
iddialarını dinliyerek bir itilii.f zc 
bulmaya ~hşınakta.dır. 

Konsey azası devletler, bilh 
dost ve müttefikimiz İngiltere, S0' 
ler J3Wiği ve Romanya ha.riclY' ııJ 
lan mes~,Jenin kısa bir zamanda 1ı 
için uı,i'rq~ bususunda büyillc 
arzu ve temayül göstermektedirle: 

Bugün için hm!ÜZ sarih bir va.Zl 
yoktur. 

rafmd~ kurşunla vurulm~ş 01.mas:- Edenle Blum karar verdiler 
dır. Agır yaralı olan bn Tl.irke bır ka-

~;:::~;:~:~~z ~~:a;;a:u:~ 1ng11 tere ile Fraas 
atfolunmu§tur. 

TÜRKLBRI TAHRiK Alman,ıaya yo rdım edecek 
EDiYORLAR · , 

Hama., 21 (Hususi) - lskenderun- Fakat bunun içın ıkı mii 
da. bulunma.kta. olan Vataniler bir ta-
rafUıl Türk olmıyan a.nuın Türkler hım şart İlerı sürüqorlO 
aleyhine tahrik etmektedirler, diğer 

taraftan da bilhaua sureti mahsuaada 
::ıililılan.dmlmı~ Araplar tarafından 

::>okak ortalannda. silahlar atılmakta 
ve Türkler va.k':ı. sıkruınıya icbar edil
mektedirler. 

'l'ERCUMAN CEVAPLAR/ 
TAHRiF EDiYOR 

Halep, 21 (Hususi) - Müphitler 
ayın 18 inci l'Unü Türkiye hudc.duna 

Londra, 21 (A.A.) - Slyast maba -
fil, B. Blum ile B. Eden'in dünkU glS -
rü§meleri esnasında, Almanyaya iktısa -
di bir yardımda bulunmak hususunda a
tideki §eraitte mutabık kalmıJ oldukla
rından dolayı memnuniyet izhar etmek
tedirler: 

1 - Atmanyaya diğer devtetlerle mü
savi muamele yapılacaktır. 

,-akrn Kantyılan köyüne ce1mfş1er ve M kk . 
luılkla temas ıtmitlerdir. Hal't ken. UVa at hır an/OŞ• 
dllorinl ''Ya§ll-Sın müstakil Hatay!., d b h 
diye karşılamışlardır. ma an a solunuyor 

Mü~hitlere İskenderun istihbarat 
> 

tercümanı Ya.,ko tercümanlık et111ie. 
tir. Yanko Türklerin verdikleri cc. 
vaplan tahrif etmiştir. 

TEVKiF VE TAT(/P OLUNAN 
TÜRKLER 

Hama, 21 (Hususi) - Reyhaniye. 
deki hadlMden dolayı aranmakta olan 
14 'l'Urkten on ikisi tevkif edilmiştir. 
Diğerlerinin ölü ,·eya diri olıu·ak ele 
geçrflmeleri hnkkıııdA emir verilmlf. 
tir. 

ERMENi MAHALLELERiNDE 
TEDHiŞ 

Humus, 21 (Huausi) - Kırıkhan. 
da Türkler, Fransızlar ve mahalli 
hükumet tarafından tahrik edilen 
gayri mesut şahıslar tarafından teh. 
dit edilmektedir. 

Ermeni maluılluinde oturan Türk. 
ler canlarını ve mallarını emniyette 
görmedikleri i~in Türklerin kesafette 
bulnnduktarı yerlere tnşmmııtnrdır. 

llama, 21 (Hususi) - Krrıkhanda 
Adorleonyan kuman"asında şimdili)( 
SOO kl,llik mtisell~h bir Ermeni ~ete.si 
teşkil edilmiştir, Du çenenin kadro. 
su ihtiyaca gört' ~enişlettirilecektir. 
Adorleonyan, çeteciliği ve kan dökü. 
cülUğü tle §Öhret kar..'lnmıo bir Ta~nak 
mensubudur. Kumandan Banonun vf 
binbası IColenln bu saltada yeg5.ne iti. ., 
mat ettiği şahıstır. 

haut eonımi11alre tabiatiyle Fransız o • 
laeaktır. Bu ıugge&tion bana mühim 
görflnüyor. Ve hükumetinizin esas ga
ilesini karıdıyor zannederim. 

Diğer taraftan, Fransa kendisini is
tihlaf edecek devlete geçen taahhüdatı 
Türkiyeye karaı tecdit ve garanti ede
cektir. 

Ara devrode tatbik edilecek rejim~ 
gel!nce, bu rejim devam ettifi müddet
çe Türk ahalisi i~in endiıenizi mucip 
bir şey yoktur. 

Bu arada rejim, kat'i reiimi hazırla
yacak bir ıekildc tanzim edilecektir, ya
ni Sancağı §imdiden tamamen ayn bir 
''entite" olarak g8sterecektlr. 

tdart ve kUltilrcl usuller, İskenderun 
limanınrn gayri askeri hale ifrağı ve 
Türk hükCımeti tarafmdan istimali hak
kında size her türlü "satisfaction" veri-

Cenevre, 21 (A.A.) - Fransız • 
Türk ihtHMı ba.ıı mUşkUlat an.etmek
te olduğundan, m~le esa.:5lı bir şekil
de tetkik edilmeden muvakkat bir tıı.r. 
zı hal aranıla.caktrr. ~ ve Türki
ycnin üç sene için statükoyu muhafa
z..ı. etmeye razı olmaları ve Fransanm 
1921 anlıv,:masından doğan Türk hak. 
larını tanrması muhtemel görünmekte ı 
di~ ~ 

Anadolıt Ajffll.aınm Notu: r 
Bu h::ı.ber1 kaydı ihtiyatla '\'Criyo. 

zırV.~TERIJJK BiR PROJE 
HAZIRLANIYOR 

Cenevre, 21 (A.A.) - B. Dclboo 
ve Vienot, Dr. Tevfik Rüatit Aras'Ia 
Milletler cemiyetine mil~terek bir prc. 
je takdim edebilmek için konuemala
rma dev:ı.m etmişlerdir. Müşahitler 

bir tılrzr tesv!yenin yakmdn. e!de edi
lebileceğini zannetmektedirler. 

Yasin Paşa ELhaşi71ıİ ölaü 
Berut, 21 (A.A.) - Son ilk teşrin 

hükumet darbesine ke.dar Ir::ı.k Başba 
ka.nlığını yapını§ olan Ya.sin Pn.~ 
Elhaşimi, bugUn bura.da vefat etmi§ 
tir. 

leccktir. 
Kalan ycı4nc nazik noktalar: 
Gouverneur'ün ıureti tayini mesele

li ki bu ige mandat'lar komiıyonu mil· 
dahale edebilir zannederim. Ve Suriye 
meeliıine Sancak mebuılannın lttiJ'I • 
kidir. Lakin Cemiyeti Akvam konacyi. 
nin bu huıuıta bir ıuretl hal vt)'I bir 
uı:Iaıma metni bulamıyaeağını saMet· 
miyorum, ve tekrar ediyorum, b8yle bir 
karan peıinen kabul ediyorum. 

Tek bir taygım nrdı ve vardırı th
tll&fımmn hakikt aebeplcrini anlamak 
ve buna çare bulmak. Bu çok dikenli 
meıeleyi memlekctlerlınU araıındı da
ha doıtane bir takarUUp vaııtawı yapmak 
tır. 

Size ı6ylediğim gibi juridique ve po
litlque mUH.huattan ziyade bu dostluk 
end!teıldlr ki, tecrübe ile ıablt oldulu 
Uı:ere gıcırtı11z ve çarpıımadın ı,llye • 
miyccek olan konfederasyon projesin -
den beni çekindiriyor. 

ı - Yapılacak yardım hiçbir v 
teslihat gayesine tahsis olunmıya 

tır. 

Hariciye nazırlarının dUnkU mut 
ta bulunmaları siyast mab!lfilde te 
batın askeri blit~elerin neşri tari1't 
tedrici surette tahdidi mesetesintrı 
riilmliş olduğu zehabını teYlit 
tir. 

Köy kalkınma .. 
programı 

Mülıim esasıa,./a 

ııazır anıqor 

Ankara.. 21 (Telefonla) - J3 
vili.yeUere yapılan bir tam.imdi 
kalkınma pro;ra.rnlaritia glSre 
noksanların ikmal edilmesi ve b 
si programlıı.rın vekaletçe tellbit 
miı olan ana.pllnm esularııı.a 
tanzim edilmesı bildirilmfttlr. 

Bu tamimde bildirildiğine gört 
yılı içinde tahakkuk ettlrllmesi 
gelen esaslar 5unla.rdır: 

KUltur l9lerinde, köy birlikleri 
kilatı ta.tbi!c edildiği zaman birlik 
kezi ittihaz odilocek olan yerlerde 
pılacak bahçeli ve yatılı ınekteP 
projeleri tesblt edilecektir. 

İktlsn.dt l§ler arasında m.erlt 
kurulacak mahalll idarelerin MUf 
bankası için köy bU~elerlne yUııııl' 
tahsısat konul:;ı.cak ve bu parata.r 
ka hesabına mahalli Zira.at banlcal 

na teslim olunacaktır. 
Zirai iı,ıler programına köyUn j 

nevi e:ıhsiycti namına çüt başına 
dÖnUm tarla veya bir e\·lek ıneY'-s 
çesi tesisi; kollelctif çalı~ma ile ıi 
memurlarının neza.reti altmda f 
hk vücuda getirilmesi, ıummu 
makinelerin tedariki, hayvan haS 
larile mücadele vardır. 

Sağlık ve bayındırlık i§leri de 
kalkınma programla.rmda bU~ 
yer tutmaktadır. Bu an.da her' 
bir ecza.hane dolabı bulund 
bataklıkla.rm kurutulmuı, yol~ 
pılmaaı, posta kutulan lhduı ,, .... 
hfm huaualar vardır. 

Suriye Fiı;sıınle birlll' 
mek istiyormuş I 

KudU., 21 (A.A.) - Gall 
Berattaki Sariye mllllyetpe?Yd 
tfaf nln Fill.stln ln~flls kom111" , 
bir muhtıra sUndererek Flllldll, 
Sarlyenln birplmesl tezini JDI 
ettf~lnl yazıyorlar. 

fnqil iz filosu Korfu'd~ 
Atlna, 21 (Haaaa!) - Jnrfl~ 

su bugUn Korfuya gelmiş ve 
merasimle karşılanmıştır. 
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1 'h ..2,.1 Vesikaları Arasında 

ır-·zıya·ıet-içın ' rm 
çeki odan 

Yazan: 

Osman Şevki Uludağ 

~~cı bir kayıoımızı Eıel.trik Şirketi D11e"-tör-
d h lüğür.e kim get.riıecek ? 

a a Tramvay şebekesinde mukave-
- ~endlın, bu gece lokmayı fa-
~? tenavUle iltüat buyurmaz 

,_ ~\la.l otuz sene evveline gelince
h da bir arkadaşını evinde yeme
t "et edenler taraf mdan söylenir. 

,a.~ik 1üık musık s!nin eye uygun o mıyan vaz ye,ler 
usiatla1ından Uaı 

gözden geç:ri iyor 

~denilen yer, şimdilerde 
' ııynlınağa b~lamış, ka.
"'- Pa.tça.Ianınış, saçakları sark-
" ~ık bir manzara almış kosko
~ ka idi. ~mıa da şöyle böyle 

it.: P Yemeğe dayanırdı. 
lll~ ~ Yemeyi Ru.melilerden öğren
leı-, tU:::n Bursalılara kabakçı der
~lar eski Bursalılnr kabalüan 
1-tıı'-r ' etli, etaiz yemekler, börekler 
h lto Ve reçeller yaparlardı. Bursa.
~nuk gelmi§ bir çömezin kabak 
e~ "3 ~'tJ. bıkarak bir eabah minarede 
hrıız: 'rine (Akşam sabah kabak aşı -
lal o\'lfJJ bu Ya Resulallah ... ) diye ma-

lı Uduğu meşhurdur. Çok değerli tarih bi1g inlcrimizdcıı 
~)!~lann kabağını misal olarak d<Jktor Oamıın Şcni/..,'i Uludağ 
de 0~ Eskiden hali vakti yerin
~ et evlerinde her sebzenin 
tıp, PJt. ~ı çeşitlerde yemeği pi~iri
lt)\ ~etneklerinin sayısı da pek faz
~ '1 a.rıbrdı. Bizim yeni itiyatlara 
~ltıte l§t~ığımız midelerimiz eski 
~~l hır ziyafet karşısında kalsalar 
~azı Yemeklerden bir loltma bile 

içmiş ve sıhhatini bozmllfl olan Ney
ı.en Tevfik, kendisine verilen ilaçlar
dan bıkınca: 

Bir · ha2Xıkıatzedeyim midemi t1p tepti 
benim 

Kırk l«ıtır tepse yıktTmuızdı bu aağ. 
lam bedenim 

, ' du:~dınlamaz. Eskiler boğazla
~t un nıUydll? Bilmem ama, on- Demfşti. Acaıba m~şhur oburlardan 
-: ~ boğv..dan geldiğini bilirler- Arapyaver böyle yirmi çeki odun sar-
~ ; sO"bU çehre modası o vakit file pişirilmiş yemekler karşısında 
~ kalsaydı biiyük Neyzene bir nazire ya-

' tık erbı llllsafire g<Ssterdiği ik. zar mıydı? .. 
~ aı atılan yemek sa.hanlarının sa- ---------------

:'ı.~ çUlllrcın. Bu yemeklerin hepsi- Mezbahadan 
~ ~ §art değildL Yeter ki evsa. 
-,.., kap yemek çıkarmı~ densin.. k •• k •• 

Nev1~s öıaü 
Sa.n'at alemimiz iyi bir tip daha 

kaybetmekle müteellim bulunuyor. 
Klasik Türk musıkisinin son üstadla
nndan Udi Nevres gözlerini hayata ı 
kapamıştır. Udi Nevres bir zamandan 
beri Cerrahpaşa hastahanesinde teda
vi altında idi. Hastalığı kanserdi. A
man vermez Hlet değerli muı:nk i§lnuı 
nihayet evvelki gece aramızdan ebedi 

1 
surette almıştır. 

Nevres, Malatyalı idi. Küçüklüğün. 
de lstn.nbula gelerek oldukça munta
zam tahsil görmU§, bir taraftan da 
sana't muhitlerine girmiş, Türk Divan 
edebiyatı ve klasik Türk musxkisi mev 
zularmda ehcmm 'yetli surete yüksel
mişti. Kendi kendisine öğrendiği ut. 
Nevresin parmakları altında dinleyi
cilere heyecanlı dakikalar yaşatan mü 
him bir stz halini alırdı. 

üs!Ubundaki hususilik bilhassa ken 
disine ehemmiyetli şöhret kazandır

mıştı. Snn'ati, maddi gayelere alet say 
maktan çok kaçman bir adam olduğu 
için ücretle çalışan saz heyetlerine da
hil olmamıştı. Ancak dostları ve tak .. 
dirkarlan arasında ve tamamen hasbi 
olarak saz çalan Nevres bu yüroen 
memlekette belki llyık olduğu der~ 
de tanınmamıştır. Nevres, klasik Türk 
musıkisine bir çok besteler vermek 
suretile de hizmet etmiştir. Ölümü 
san'at muhitinde ve kendisini tanıyan 
lar ve türlU vesilelerle sazını dinlemiş 

olanlar arasında büyük bir teessür uyan 
dırnnştır. Merhum iyi bir virtüöz ol .. 
duğµ kadar kültürlü ve bilhassa va
tan sevgisi yilksek bir §ahsiyetti. ö

Geçenlerde Viyanada zatürrleden 
ölen İstanbul Elektrik eirketi direktö
rü Ha.nses'in lstanbuldaki evinin satı
lacağı ve ailesinin buradan tamamen 
alikasıhı keseceği hakkında bir rivn
yet çılmu3tır. 1 

öğrendiğimize göre, Taksimde ku
rulu olan bu ev Ha.n.ses'in kendisinin 
değil, şirketin b inasıdır. Son zaman
larda geni3letilerek içerisine 3irketin 
işlerile alakadar bir kaç daire de yr.. 
pılmıştır. Netice itibarile bu binanın 1 
mUteveffa Hanses hesabına satılması
na imkan görülmemektedir. 

Ailesinin !stanbulu tamamen ter
ketmesine gellnce, bu, aHlka ve ehem. 
miyeti bnknnmdan birinci derecede 
bir m~le değildir. Ancak ~ura.sı mu
hakkak ki, İstanbul Elektrik şirketi
ne yeni tayin edilecek direktör dahi, 
evvelce Han.ses tarafından işkal edil
miş olan Taksimdeki büyük binada o-
turacaktır. ' 

Derde tramvay şirketinin hükfune
te intikali mevzuu bahsolduğu zaman
larda, bu direktörlük binasmm da hü
kumctimiu gec;mesi tabit görUlmck
tedir. 

Elektrik şirketinin müteveffa di. 
rektörü Hanses'in yerine, şehrimizde

ki Elektrik - Tramvay mUesse~esi dl· 
t . ·1 1 

ı:_ekförle~inden ~indorf'ı:n ge ın ~ 1 
gine daır havadısler dognı telakkı e
dilmediği gibi şimdilik ihtimal dahi
linde görUlmemektedir. 

Evvelce Elektrik ve Tramvıı.v ~ir
ketlerfnin idaresi birdi. Ve Hnnses 
her lkl şirketin de işlerine kanşıyor-

du. Fakat son zamanlarda Taksim e
dilen bu idare, iki ayrı direktöre sa.
bip olmuş ve Tramvay şirketine Cin
dorf getirilmişti. 

Bu itibarla Gindorf Tramvay !5ir
keti direktörlüğünde eskisi gibi de. 
vam edecek ve elektrik §irketine belki 
de, 6irketin merkezi olan &lçikadan 
bir mUdllr gönderilecektir. 

Ayrıca Elektrik ve Tramvay ~irke
tlnin işlerini göz:len geçirmek ve şir
ltet hcsabınn ve hUkumetimizle temas 
etmek lizerc vakit vakit tsta.nbula ve 
Ankarava gelen ~irket merkezi mUfet. 
t1şlerinden Brosens'in Elektrik şirke
ti müdilrlilqilne gelmesi ihtimalinden 
bahsedilmektedir. 

Sabık mildilr Hanses'in öliimü U
rerine, kend:sinin servetine dair bur 
rh·nye'ler dola~mış ve sabık mUdilrün 
lılr milyoner olduğu söylenmiştir. Yap 
tJğnnız tahkikat neticesinde Hanees'in 
Karun kadar zcn'!in ve asla bir milyo. 
ner olmadı,ı;nı öı?rendik. Kendisi, sa
dece ayda 2.000 lira gibi bir maaş al
maktaydı. 

TEFTiŞ HEYETiNiN YENi 
TETKiKLERi 

Tramvay şirketinin şebeke plAnla. 
nnı tetkik etmclt üzere, Ankaradan, 
Nafia teftiş heyeti reisi Şefiğin riya
:ııeti altında ~hrlmize gelen heyet, bu .. 
gl1n şirket binasında tetkiklerine de. 
vam edecektir. 

BugUnkU §ebekede mukaYelename
ye uygun olmıyan vaziyetler gömen 
geçlrllmektedlr. tıia..~ tara.tından verilen bir açan o uz 

C" ~l§uııen yemekler için yirmi lümUnden evvel etrafındakilerle mcm. =------..:...::-----------------------
~~ - IS&rfedildiğlnJ söylersem SUtlUceden HUrrlyetfebedlye 
~"'1lt ~ inanmaz. ÇUnkü bu kadar . 
.... ~ lhbdi İstanbul belediyesi tara- pllle Mecidıye köyUne gel· 
"~ alDl.InJ§ olan Mahmutpa.- dikten sonra nihayet 
'htı nu blr hafta mUddetle ısıt. kurşilnla öldUrUldU 
~~da ~ ıntı_mkündür. Fakat adetti, Evvelki gün Mezbahadan kaçan bir 
~~ ~Yafet. verileceği zaman öküz İstnnbulun bir kaç semtini biri-
~ 8art ek için tam yirmi çeki birine geçirdikten sonra gliç halle öl-
~ oluııurdu. dürillebllmiştir. 

~leıc.ı lle.t.rr eonra okuyacağınız (27 Yaptığımız ara§tırm.aya göre hfi-
~>l. di; 1209> (1793) tarihli ve- d.ise §U suretle olmU§tur: 
~~ k~tıt? bakınız. Bu vesika İs-
~\ :nı gelen İnglllz elçisine ve .. 
~ ~!:'etten bahsediyor ve aşçı-

. ~ Pltlrmek için odun isti-
"etslka · .. ~ . 

~~ ~~ inayetlU merhametlu 
lı~ :~tT.er; sağ ol.sun. 
~ ikiyü.z dok-uz sene3i maki Staa l~~ yirminci güna divanı 
~ Vü"'t eden lngiliz elçisi 

Mordo isminde bir musevi celebe 
ait öküzlerden biri mezbahada kesil.. 
me yerine eokulurken birdenbire lirk
m\i3tlir. Ürken öküz mezbahadan çı- 1 
karak Sütlüceden Hahcıoğluna. gelmioJ 
ve Hürriyetiebediye tepesi sırtların

da durmuştur. Öküz bu sefer KA.htan 
sırtlarından DA.ıiilA.ceze CSnlerine doğ. 
ru koşmaya başlamış ve bir mUddet 
dinlendikten sonra Mecidiye köyüne 

~llCib· tGbhı taam olunması için 

~ ~ . 
1 
ı;nutadı kadime m.atbah1 d- öküz burada büsbütün korkunç bir 

~ ':!ge~ hıatap eltafı aliye- hale gelmiş hiç kimse öküzün yanına 
~l.7 te CUdur ki 111ıOOlinden Mr'- ya.klaşmağa cesaret edememi§tir. 

yollanmıştır. 

" ~~~u. deu~tlcri buyuru1. Beşi~ polis merkezi de öküzün 
~ll>tQ 1'e7iı 11.Zere ihat:ın buyurolup firarından haberdar olarak takip et
~ J>ı.c:ık 'ba-0-ıtnek için sureti itd bu- mek Uzere iki polis çıkarmıştır. 
' "-<ı11etu; nda cmrüfermaın dev- Öküz nihayet thla.mura inmiş ve 

atı-,-·. '""1'hamaltl mdtanım 
""~1ftdir.,, Dılamur deresi içine sığmmı§tır. 

teket sevgisini gösteren samimi has
bıha.llerde bulunmuş ve Yakacıkta ger 
mülmek arzusunu izhar etmf~tlr. fe .. 
tanbul Konservatuvar mUdUrltiğil de
fin işlerile meş~l olacaktır. Nevresin 
cenazesi yarın kaldırılacaktır. 

QUlhane mUsamerelerl 

Bugün saat 17 ,30 da Gülhanenin be
şinci tıbbi müsameresi icra edileceğin -
den meslekdaşlann bu toplantıya te~

rifleri rica olunur 

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

-

Serbest güreş 
müsabakaları 

Parti genel merkezi 
Eminönü Ha kevine 

saıô.lıiyet verdi 
Eminönü Halkevi eylUide İstanbul- ! 

da serbest güreş mUsa.bakaları yap-

1 
mış, Türkiye başpehlivanını seçmişti. 

Eminönü Halkevi, hem Eve bir va
ridat temin etmek, hem de şurada bu
rada kalmış pehlivanları meydana çı
karmak ve scrbtst güre~ alıştırmak 
için bu mUsabakalann her sene ağu~. 
tosta ya.ptlmasma karar vermişti. 

Bu karar Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel merkezine bildirilmiş, merke~I 
de Eminönü Halkevine serbest gür~ f 
nizamnamesi hazırlay1p milsabakalan 1 
her sene yapmasına salahiyet verm.iır 
tir. 

Halkevi Spor şubesi nizamname 
hazırlıklarına ba§lamı§tır. 

=== :::ıs 

Kadıköy Su ş·rke'inln 

satın ahnması i~in 

Sertabba.lılni hMBA Etraftan yetif;enler ve polisler ö- Kadıköy Su şirketinin eatm ahr.-
E1ı.-- kUzll yaka.lıya.mıya.cakle.rını anlayınca - Bu saba1ı kahve mi istiyorsun, ması etrafında görüşmelerde bulun-

...,_ .A. .. _ b "'IQ(; KMımi k b t• d 1 _,_ Uze irk t 1. · id .A---""t~ ~ı ~1 ~ .. ~ ~ sil~ istimal etme mec uriye ın c çc,y m.ı mwı. re ~ e mec ısı are ~m-
a~ tlıere is -ouından yemek pişir. ka.lmı~lardır; hayvan iki Uç kurşunda] - DUnsabah kahve i~timse çay ıs. 1 dan Bay İsmail Hakkı Ankara.ya git-
.. ~ bıı ~ lenen odun için yazılmış ölmüştür. terim; çıay içtimso kahve. miştir. 
,,~ IU derkenarla da.ha. yük -------------------------------------------
.<{~ &'idiyor: 

~~l>c&ııı ~ir ki 
~· t~ u?n<ı1/Una elçi vürudunda 
~lt fQ1'Q/1,::ı~i içUn latan'b-u.Z a. 
lca .... ~ ~ en bennutad yirmi çeki 
fQ ıi;,,. ~it~ ldiği mu'1omj1Jet olmc,k

t.IALKI" DtLEKLERt 
Ol '>ıiı...,,. devletleri buyurulduk. Naki ı 
~qı,. ~ hi.sab ettirildiği üzere 

vasıtalarından Ücretli öğretmenlerde istifade etmeli 
' ~Zttıe ~atan.buz ağa.8ı tam- Nlşantnşından öğretmen M. E. imza.sile yazılıyor: 

be &tt,.eti ~ ~e lxışm:uhasebe1Je Kültür Bakanlığı tarafından verilmf4 çik iyi bir kc. 
' ıta olunmak babında •... ,. rar vardır: Vapur ve trenle ders verdiği mektebe gitmek 
~ \>esika • mecburiyetinde olan hocalar tendl6.tlı paso'l)a tabUlir~er, 
~ Qd'~ ot ~tUn şilphe ve tereddüt yani bmıl.ar yol parasından bir dereceye lood.ar muaf tu
~? ll.?tıa ~ \ Ur. Fa.ka.t bu yirmi çe- tulm1t§lıardır. Şüpheaiz çok iyi bir ha;reket!. Fakat bu 'ta adar yemek pişiriliyor- tenziUitlı pasodan ancak nkUU}lı memur olarak {'al:.şan 
~ 6ğrctmcnlcr istifade cdebiliyorU:ır.. Bunun düzeltilmesi 

bu dold beraber Ayasofyanm Zdzım gelen bir me3ele olduğunu tahmin ederim. ÇilnJ,;ı 
~ miktarda rakı ücretle 9Qlı§<m öğretmenl6 nwMJ§la ça.lı§an bir öğretmen 

' arMında ha7;ikatte n.e farl• vardır. Belki l«ıtıtın nazarı1·. 
da biribirleriııe göre ayrılabilir!cr.. Fal.at yaptıhlıarı i§ 

nihayette bfrdir; ı:o nıoo.~lt öğretmene naJcil oosıta?arında 
göster.len J;oUıylığın onU:ıra da gösterilmesi lazımdır. r:u, 
aynca, i!cretleri mahdut olan b~m gibi hocalar için bü
y il l• bir i y ilik de o~acal•ttr. 

Va::iyctle Kü.ltilr 11a1aınlığtntn ya.1"1ndan aUilxılı o1-
ma.!ını dilerim. 1Icr1v.ıldc maa..J1ı öfjrctmenlerle ilcrctli öf .. 
retmcnler arMında yapıU:ıoak olan bu birleşme kat'i Stt· 

rette ?&:mıdır.,, 

Elektrik tarifesi 
Bir Şu battan itibaren 

tatbik ed lecek 
Elektrik tarif esi 12 kuruşa indiril. 

miş, yeni tarife tasdik edilmek üzere 
Nafia vekaletine gönderilmişti. 

Vekalet yeni tarifeyi tasdik edip 
g<Sndermiştir. Yeni tarife ~bat birden 
itibaren muteber olacaktır. 

Elektrik tarüesi tesblt edildiğine 

göre bir haftaya kadar da. taramva:r. 
tarl!e komisyonu toplanacaktır. 

Türk kuşu 
Çok fagdatı bir konfe.-. 

rans serisine başlaaı 
Hava kurumu Tllrkku.şu lıstanbul 

şubesi halka ve talebelere Tlirkku§U
nun faydalarını anlatmak maksadile 
radyo ve Eminönü Halkevinde bir kon 
f erans serisi ha.zırlamıştll'. 

Dün akşam radyoda tayyareci B. 
Burhanettin tarafından tayyareciliğin 
tarihi etrafında bir konferans verilmlı 
tir. Gelecek hafta perşembe ak3amı 
Bay Rasim tarııf mdan da tayyareci· 
likte rekorlar mevzulu bir konferans 
verilecektir. Bundan sonra gerek rad
yo ve gerekse Halkevinde veriler.-k 
konferanslar yakmda bir programla 
halka bild.rilccektir • 

Şoför erd~n 
ş·kayet 

Bazı şoförlerin geceleri rakı içtik
leri l!e bu halde iken direksiyon kut. 
landrkları otomobillere binenler tara. 
fından şUdi.yet edilmiştir. 

Seyrüsefer mcmurlarile belediye 
zabrtası memurlarına bu husustn sıla 
kontroller yaT)Jlması hakkında yeni
den emir vernnı·ştir. 

Esk! çe,meler 

Belediye Sular idaresi şehirdeki 

eski çeşmeleri tamir edip bural:ırda.n 
Halkalı ve Kırkçe.~e sularını ak:rt
tırmaya karar vermi§tir, 
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r·ın111 Her gün bir hikaye 

SULTAN VE 
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~ 
Yazan: Kadircan KAFLI ııııııııi~ 

Harzem §ahı Sultan Mehmet Te -
keş'in bir oğlu dünyaya gelmişti. He -
nüz Karahatay hakanına vergi vermek· 
le beraber gururlu, atılgan ve cömert 
bir adamdı: 

- Kölelerim nerede? onlan çağırın, 
azat edeceğim 1 

Diye bağırdı. 
Geniş adımlarla taht solonuna girer

ken arkasından birisi koştu ve onun Ja. 
zıl cübbesinin eteklerine sarılarak öptü 

- Allah sultanımıza uzun ömürlet 
versin! 

Mehmet Tekeş büyük bir tela~la dof 
ruJdu: 

- Sağ ol ı Lakin bu duaya sebep ne 
dir? 

- Bugün de o kadar iyisiniz ki.. Heı 
an ettiğim duayı bir defa da yükselı 
sesle tekrar etmekten kendimi alama • 
dun. 

Sultan Mehmet Tekeş'in kaşlan ça
tıldı. Elini öpen genç adamın sırtını 

bUyük bir sevgi ile okşaıdı ve şunları 

1 
söyledi: 

- Tuğrul; her zaman söylüyorum 
ki, seni azat edemem. Sen bana lazım · 
sm! 

Tuğrul doğruldu. Sevinçle gülen yü
zllnde derin bir yas vardı. Lakin kendi
sini sabuk toparladı: 

- Fakat sultanım; biraz önce kölele
rinizi azat edeceğinizi söylediniz. Sözü
nlizü tutmak istemiyor musunuz? 

Mehmet Tekeş şaşaladı. Bu hal bir 
kaç saniye sürdü. Sonra bir.denbire yü
zü aydınlanarak şu cevabı verdi: 

- Sözlerimi iyi dinle! ''Kölelerim ne· 
rede? Ontan azat edeceğim .• , dedim. 
Bahsettiğim köleler burada bulunma -
yanlardır. Sen benim yanımdan biran 
aynlrnış değilsin! 

Hakkı vardı. 

Tuğrul dona kaldı ve Suttan Mehmet 
Tekcş gülümseyerek salonun ucundaki 
kuştüyünden sedire doğru yürüdü. 

Oturduğu zaman Tuğrulu hala ayak
ta gördü: 

- Ne duruyorsun? Çağır kölelerimi!. 
Tuğrul kapıya koştu ve biraz sonra 

i.iç yüz kadar köle koca salonu doldur -
du. 

Mehmet Tekeş onlarm her birinin 
memleketlerini sornyor, uzaklık veya 
yakınlığına göre yol paralarını da vere· 
rek savuyorıdu. 

Tuğrul Uzgündü ve hürriyetlerine 
kavu~an bu genç adamlan sonsuz bir im
re:ı:ne ile seyrediyordu. 

O kadar dalmıştı ki sultan Mehmet 
Tekcc;'in, yerinden kalkıp da onun ya -
nırın geldiğinden, etini onun omuzuna 
koy~~ak okşadığından haberi yoktu: 

- Tuğrul, sana hak veririm. Fakat 
sen de bana hak ver! Zira sen benim 
bir kolum, bir gözüm, bir ayağrmsın ! 
Kaç defa söylodim; b~a vezir olmak 
şartile azat ederim, dedim. Fakat razı 
olmadın l Gözlerin hep Tebriz tarafla -
rında ... Bıraksam bir kuş gibi oraya u
c:ıcaksın. Sevdiklerini buraya getirmeyi 
de i:abul etmiyorsun 1 

Tuğrul, hasta bir sesle cevap verdi: 
- Neyleyim? Bülbülü altın kafese 

koymuşlar, fakat yine ''yurdum 1 yur -
dum !,. diye inlemiş! 

Sultan Mehmet Tekeş'in de hakkı 
vardı: O , çabuk karar veren, hislerine 
kapılan, küçük şeylere kızan ve her za
man büyük işler görmek istiyen bir a • 
damdı. Tuğrul ise çok okuyan, ağırbaş
lı, hesaplı, uzak görüştü bir gençti. Bir 
Moğol abnında Semerkande getirilerek 
satılan bir köle olmakla beraber sultan 
Mchmedin taşkınlıklarını çok iyi önlü -
yordu. Eğer o olmasa sultan Mehmet 
çoktan sağında ve solundaki kuvvetli 
hükümdarların hücumları altında bu 
yerlerde kendisi için bir mezar bile bu -
lamıyacakh. 

geldi. Sultan Mehmede şunları söyledi:\ 
- Semerkant halkı Karahatay hak3-

nına vergi vermek istemiyor. Vergiyi 
toplamak için gelen Moğol zabitlerini ilk 
fırsatta öldürüyorlar. Osman han sizin
le birleşerek artık Karahatay banma 
vergi vermemeyi düşünüyor. Eğer on
ları yenerseniz bu vergiyi size vere -
cek. 

·Sultan Mehmet bu teklifi dikkatle 
dinledi ve iyi karşıladı: 

- Kabul ediyorum. ~ 
Ayni zamanda Tuğrulun yüzüne bak 

tı. Onun kaşları yukarı doğru kalkmış -
tı ve sultan Mehmedin kararını beğen -
memişti. 

Yalnız kaldığı zaman: 
- Bu sefer senden daha iyi düşünü

yorum. Artık mızmızlık fayda vermiyor. 
Dedi. 

On gün kadar sonra sultan Mehme
din uşaklarından birisi Karahatay hanı
nın istediği parayı getiriyor ve Tuğru • 
lu kurtarıyordu. 

Sultan Mehmet eski kölesini Tebrize 
yollarken gözlerinin yaşardığını gizle -
yemodi ve onun kulağına şunlan söy -
ledi: 

- Bir arzun olursa bildir. Şimdi ben 
senin kölenim ı... 

Tuğrul onu baştan ayağa kadar süz
dü ve gülümseyerek: 

- Seni azat ediyorum. 
Dedi. 
Onun baktşlannda: 

- Hiç bir işe yaramazsm ki.~ 
Diyen bir mana vardı. 

KISA HABERLER 

Karahatay hanının elçisi gddi. Bü • Bazı otobUs sahipleri Baltaıimanı ile E-
minönU arasında otobila i§letmek mtlBaade • 

yük divanda, her zaman olduğu gibi, st ısteml§lerdir. Belediye fen heyeti tetkikat 
dosdoğru sultan Mehmedin oturduğıı yapmaktadır. 
sedire yürüdü ve onun yerine oturdu. • Terkos fabrikası makJneıe~nde yapı • 

Sultan Mehmet Moğol çöllerinden lan tnmfrden ııonra fa.brlkanm daha ıyt iş1(19 

gelen bir adamın böyle kendisile "bir a- dit;1 :=~m~=:mı ihracatçılar için İk• 
yarda olmak isteyişine artık dayanama • kısat Vck!letinden gelen ihraç vesikalarını 
dı. İki sıra üzerine dizilmiş olan iri ya- tamamen dağıtmıştır. 
rı askerlere emretti: • Kapıdağ yanmadasmm bir mil açıkla • 

- Alın, §Unun boynunu vurun!.. nndıı sandal içinde bir adam bulunmuş ve 
Tuğrul buna engel olmak ister gibi bir kaç gUn evvel UskUdar tevkifhanesin • 

den kaçan bir firart olduğu anlaşılarak iade 
bir hareket yaptı ve mırıldalltdı: 

edilmiştir. 
- Sultanım, henüz bunu yapmanın • tş dairesinin kaymakamlıklar v&Situile 

vakti gelmedi. 1§ verenlere tevzi ettiği beyıuuıamelerin top-
- Sus 1 Bildiğimi y3pacağım. Artık !anmasına başlanmıştır. 

sana ihtiyacım yok. Şimdi azat eder - • Yeni Ziraat Bankası kanun IA.ylhaslle 
· Emniyet Sandığı Ziraat bankasının mUra • dim, fakat yaptıg~ım i.,lerin sonu kötiı 

:ı kabe ve idıı.resl aıtma almmrştır. Sandığın 
olmıyacağını görmelisin l bUtçesı banka idare meclisince tasdik edl • 

Tuğdul dua etti: ıecckUr. 
- Umduğunuz gibi olmasını o kaıd'lr • Gazi köprUsiinUn inşası mevcut olma. • 

• t" k. dılh için geciktiren Simon Fondo denilen çi-ıs ıyorum ı... e:>· 

Buna hiç kimse şüphe edemezdi mcntodan vazgeçllmiııt1r. Başka bir çimen • 
to gcUrilccektlr. 

Çünkü sultan Mehmedin zafer kazan - • Çatalcanın İzzetin köyUnde oturan 
ması demek. Tuğrulun hürriyete kavuş- Meneaıtm isimli blr kadm kolll§uaun& git • 
ması demektL mek üzere evden çıktığı sıra.da tipiye tu • 

Elçinin boynu vuruldu ve sultan tulmU§ ve ııoğuğa mukavemet edemlyerek 
Mehmet büyük bir ordu ile Karahatay donmak ırurctlle ölmUştUr. • 
üzerine yürüdü. Fakat korkunç bir boz- • Belediye sular idaresi vaktı hali ye • 

rinde ohnıyanlarla evinde terkos tesisatı guna uğradı. Hatay süvarileri, onun he· 
bulunmıyanlara yııptrracağt parasız ter • 

nüz harpte pişmemiş olan askerlerini ka- kos tcstsatmı memurlara da te§mil etmeğe 
sırga hızile yandan vurmuşlardı. karar vermi!Jtir. 

Mehmet Tekeş binlerce askerle be- • Otomatik telefon makinelerinin fazla 
raber kuşatılmıştı. Tuğrul ona bakarak mllkltemc yazdığı etrafında çıkan şayialar 

tekzip edilmektedir. 
acı acı şunları söyleıdi: • Bir haftadır Haydarpaşa.dan zahire yUk• 

- Beni tekrar pazara çıkaracaklar. leycn Dorver bin tonluk ikJ Alman vapuru 
Fakat seni tanırlarsa bir an yaşatmaz - Hıımburga hareket etmi!Jtlr. 
lar. --;:-::-::-::-::-:=-::-::-=======ı----

Hakkı vardı. Sultan Mehmet korku- Yeni neşriyat 
dan sapsan olmuştu. ARLIK 

Tuğrul sözlerini şöyle bitirdi: V 
- Kurtulduğun zaman beni azat ede- 15 tkincikanun 1937 tarın ve 85 nu-

ceksen seni kurtarırım. maralı Yaşar Nabi, Muammer Necip, 
- Ne istersen yaparım. Ali Nevzat, A. N. Papazoğlu, Sait Faik, 

Ç buk ı Turgut Akka.,, Vasfi Mahir, Cevdet - a soyun... :ı 

Sultan Mehmet bir nefer elbisesi Kudret ve daha birçok irnz:alann ma -

Şişhane yokuşu faciasının duruşmasında: 

Mehmet Sel"min ğöste 
diği şahitler dinlenildi 
Davacının daha bazı şahitleri için 

duruşma 4 Marta kaldı 
Geçen kış bir gece yarısına doğru 1 

Şişhane yokuşunda tramvay arabası 
yoldan çıkıp vukua. gelen feci kazanını 
duruşmasına, İstanbul ağırceza hak
yerinde dün 'öğleden sonra devam edil
miştir. 

Vatman Fa.hrettinle depo muayc. 
ne memurları Lokman Hasan ve İs
mail İbrahim aleyhlerindeki bu da
vada, vatman tedbirsizlik, dikkatsiz
lik ve nizamlara riayetsizlikle ölüm
lere ve yaralanmalara sebep olmak
tan, Lokman Ha.sanla İsmail İbrahim 
de freni bozuk arabayı muayene et
memek suretile ihmalden suçludurlar. 

Dünkü celsede, kazada bir ayağı 
kesilen ve bir ayağı da sakat kalan 
Yelkenci, armatör Mehmet Selimin, 
tazminat miktannm yüksek tayini is
teğinin yerinde olduğunu isbat için 
ileri sürdüğü §ahitlerden bir çoğu din 
lenilmiştir. 

Bu şahitler, şunlardır: Deniz in
şaat mühendisi amiral Ahmet oğlu 
Hanın, Deniz inşaat tezg8.hı sahibi Va
sil Naum, İstinyede tezgah sahipleri 
Nuri ve Koço, Yelkenci Kamil, Rıza, 
Salihattin, Ahmet ve Kemal, mavu
nacı Mahmut, Deniz lisesi muallimi 
Cavit, Deniz inşaat müteahhidi Asnn. 

Neriman 
Hakyerinde 3 defa 
baqılan hizmetçi kız/ 

Kend"sıne Cjoımaktan 

ceza verildı 

On giin ksııfar hi'T.MPt<.:i olarak ya,. 
nmda iş gördüğü Nevzat isimli bir 
kadının mantosunu, şapkasını ve sa
iresini alarak evden kaçtığı iddiasile 
Sultanahmet üçüncü sulh cezada, Nl
riınan isimli bri kızın, meşhut suç ka
nununa göre duruşması yapılmış, bit
miştir. 

Neriman, kaçtıktan sonra, bir gün 
Gülhane parkında çaldığı mantoyu ve 
şapkayı giymiş olarak dolaşırken gö
rülmüş, yakalanm:rştır. Hakyerinde 
evvelki celselerde iki defa bayılan Ne
riman. dün de duruşmadan önce hak
yeri kapısında düşüp bayılmış, güç. 
lükle ayıltılmıştır. 

Dün, İş bankası Beyazıt şubesi vez-
ı 

ncdarı Fahir Gökyayla, şahit olarak 1 
dinlenildikten sonra, hakim İhsan, ka· 
rarmı bildirmiştir. Nerim.anın dört ay 
hapsine, 700 kuruş duruşma masrafını 
ödemesine ve mevkufiyet halinin de
vamına karar vermiştir. 

Neriman, "Ah, ben nP . .-aotım ki 
hapise gidiyorum!,, diye ağlı:,;-k, sa
londan çıkmıştır. 

Setimi lzzf t bir 
konferans verdi 

Bay Selami İzzet Sedes dün akşam 
Halkevinde "Tiyatro,, mevzulu b ir 
konferans vermiştir. 

Bunlar, Mehmet Sellinin en iıf 
kenci • armatör olduğunu, gUndt 
12 lira kazandığım, şimdi iş 
yncağını anlatmışlardır. Yetkerıcl 
lılhattin, kazansa bile pek cüz'i 
elde edebileceJini, müteahhit 
Mehmet Selimin çok ustalıklı İl 
tığDlJ hatta Romanya seferine 
bir motörü pek mükemmel o~ 
cuda getirdiğim, ayda 250 lir& 
kazanç sahibi olduğunu söyl 
dir. 

Mezbaha umuru komandit 
müdürü Korbenle Yusuf. Meb 
Salibin de bu hususta dinleni 
r.cre çağırılmaları kararile, dU 
mn devamı. 4 mart per§eIIlbe 
saat 14 e bırakılmıştır. 

2 karde~, biribirini örf 
mek istemekten suc;lll 
Bakırköye tabi Telliköyde 

yisi muhtar Hüsnü'yü öldürınek 
tile yaralamaktan suçlu M 
küçük kardeşi Musaya öldürnıek 
tile silılh atmaktan suçlu ır· 
duruşmaları, İstanbul ağırcezs. 
rinde dün yapılmıştır. 

Dün bazı şahitler dinleni 
duruşmanın devamı, başka 

dinlenil!llesine kalmıştır. 

1 Polis Haberleri 1 

Bir ama vaput 
iskele arasıod 

kaldı 
Beşiktaşta vapur iskclesiııdt 

çok feci bir kaza olmuştur. 
Ama Osman !stanbula. geI.ın 

re Beşiktaş iskcle::.lmlcn :;)lıh 

riyenin 51 numaralı vapuruna 
neoeği srrada vapur hareket e 
zavallı adamın ayağı kayarak 
ile vapur arasında kalmıştır. ~ 
yet karşısında iki bacağı da . 
tir. Yaralı Beyoğlu hastahaneeifl' 
dmlmıştır. 

Mangala dUşen ~ocuk 
~oğahyor 

Alemdarda Malta sokağındB
Musafa isminde bir çocuk e~ 
içinde cinınastik yaparken bi _.lf 
müvazenesini kaybederek tna.rıtJ..-.. 
müş ve mangalda ça.ydanlııctJl 
yan sular üzerine düşerek Y 
Yaralı hastahaneye kaldırıl~· 
Şehir t iyatrosunda ya 

Şehir tiyatrosunun Tepeb~ 
kısmının evvelki akşam sahJleY1 

latau 500 mumluk la.m.banJtl 
yapmasile bir yangın çıkmışut'• 
ahşap olduğundan tiyatro me ,t 
nı hayli korkuya düşürmüş fııl< 
gın söndürülmüştür. 

VAPURDA ôLDV - ÜS 
oturan baytar mütekaidi 62 
:Mehmet dün Üsküdardan 54 :ıı 
lı vapurla 1stanbu1a gelirken 
bire üzerine fenalık gelerek 
ölmüştür. 

KUMAR OYNARKEN - ~ 
Teşek!cür nünde Rasi."llin kahvesinde~ 

Kayın valdemin vefatı münasebetile mal ve Ali isminde üç kişi 
1 narken cürmü meşhut halinde 

sayın akraba ve dostlarımız tarafınd<ln 
vaki llıtüfkar taziyetlere bütün aile na- _la_n_m_ış_l_a_rd_ır_. ------
mına alenen arzı şükran ederim. 

Denizyollan ve Akay işletmeleri 
Avukatı 

Hüsameddin Ah. Erduran 
Sultan Mehmet bunları düşünüyor 

ve bayramlarda, cloğumlarda ve zafer -
leıı::Jen sonra yüzler::e esiri azat ettiği 
halde TuğruJu bir türlü azat etmiyordu. 

giydi. kale, hikaye, şiirleriyle ve Rus, fran • 

Moğollar bütün esirleri toplayıp i:'l sız edebiyatından tercümelerle çıkmış- ----------------------------
askerlere taksim ederken Tuğrul onla - tır. Okurlarımıza tavsiye ederiz. 

Tuğrul boynunu büktü ve hürriyet
lerini kazandıkları itin büyük bir sevinç
le saraydan dışan fırlıyanlara, içini çe
kerek bnktı: 

- Namuslu ve akıllı olmak da insa
nı mahkiım eder mi? 

Diye kendi kendine sordu: 
Hiç düşünmeden cevap verdi: 

-Eder! ... . "' . 
Semerkant hanı Osman.dan bir elçi 

rın kumandanına ilerledi: Şehzadebaşı FERAH Tiyatrosunda 
- Beni pazara çıkarıp ne alacaksı - EMtNöNU HALKEVt TEMStLLERt 

nız? Çok zenginim. Daha çok para ve - 22 ikincikanun Cuma günü akşamı: 
reyim size... MERAKI (3) Perde Komedi. .. 

Bu pek güzel bir teklifti. Temsillere saat (20.30) da Bqlanır. 
Tuğrul devam etti: 

- Köleme bir at verin. hemen git - HALKEVINDE KONFERANS 
sin ve size para getirsin! Eminönü Halkevinden: 

Kılıksız sultan Mehmedin altına bir Evimi:ıde tertip edilen Felsefi ve ic;-
at verdiler ve: timai konferansl::ırm üçüncüsü bugün 

riirüz. lecektir. Mevzu (Mılbyete daır) dır. 

SAKARYA Slnemasınds 
Şayanı hayret büyük bir aşk romanı olan 

Ka b Mücadelesi 
(ANTHONY ADVERSE) 

Şaheserini gidip görünüz. Baş rollerde: 

Kadınların mahbubu Frederic Marc::lt 
ve dilber artist Olivia de HavililB,,d 

- Çabuk dön! Yoksa efendini öldü - sa~t 'ı 7,30 da Ali Kam.i ~arafınd~n ve:i-

1 Dfychlr~rbaçvurdula~ Herk~ g~ebil~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Anasını Gör 
Kızını Al 
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tik 0~ulis., Abdülvehhap Paşanın biri- giymek aklına bile aelmed.i. Çıplak ayak, 
mi &hına, 40 odalı konağına gelin get- 1 pencere önüne doğnı yürüdü ... 
ko ! olan Edanın başına devlet kuşu Vezir zade mıtılbda... Genç kadın, 
l'\i ~ttu .• ~o~uı :una o kuşun kad • şezlongun üzerine uzandı. Yatamadı, 

""Ylllıetıru bılcn kun?. kalkıp oturdu; elini çenesine götürürken 
So~Eda, Y'Ukanda söylediğU:niz gibi, orta parmağındaki zümrüt yüzük, yanm
li kltıağa ınahalesindeki konağa gele • daki pırlanta ve gök yakut iki yüzük gö-

aıtcak ilci ay olmuıtu. züne İlifti. Bir küfür daha: 
ZUrnrüt • .... w.1 . d - Pis, netameli tatlar •. Takamaz ol-

llitı ._ nı~n yuzugı e vezır za e • dım . zl . 
İtat ııtonağı, yalısı, atları ve arabalarr, say 11 en ... 

ve ahrlarile sihirlenerek bu işe ra· Ve ardından, ayni nakarat: 
: 

0hııuı olan Eda, konağa geldiği gün - ölü bekçisi oldum; iskelet bekli • 
"-n olmuıtu. yorum. .• 
l>iiğ" Yine çıplak ayak, odadan çıkb. Ya . 

' . un yapılmamıfb. Buna da Ha • tak oda.sına bititik odaya girdi .•• O o • 
l' ile Abdurrnhnuın mani obnuştu. 
~eni da da tuvalet odası olarak hazırlanmıı • 

ili.. n ayrıldığı ima.detin pa? zade--.., karı b •.• içinde hepsi tamam. Kat kat mer • 
l'aılrtı~ taraflığından ôo1ayı onu bı • mer raflı, liğen ibrikli lavabo; aynalı 
~· ınuhakak. Fakat hatan ve kül- kon.sol; aynalı dolap; komodin tarzında 

Y oğlanın, 
küçürek, alçak bir dolap. 

ıerne .• 

Paris sahte doktor
larla dolu 

Halk bütün doktorların vaziye
tinden şüpheye düştü 

Yugoslav kabinesine 
Hırvatlardan nazır 

alınacak 
Belgra.ttan Morııing Post gazetesi. 

ne bildiriliyor: 
Sen Moritz'den dönüşünde Yugos

lav başvekili M. Stoyadinoviç, Yugos
lavyadaki Hırvat muhalefet lideri dok 
tor Maçek ile konuşmuştur. 

Hırvat siyasi mahafilinde denildi. 
ğine göre, doktor Maçek M. Stoyadi
noviçle görüşmek s uret.ile Yugoslav
yadaki Hırvat meselesinin halline ar. 
zusu olduğunu göstermiştir. · 

Hırvat liderinin bu hareketi, Bel
gratta memnuniyet uyandırmıştır. 

Bu görüşmede doktor Maçek'in si
yasete filen iştirak etmesi için ileri 
sürülen şartlar mevzuubahis olmu~
tur. 

İki başlıca şart, matbuat hürriye
tinin iadesi ve siyasi toplantılar yap
mak hakkının verilmesidir. 

Anlaşmanın ilk esası bulunduktan 
sonra M. Stoyadinoviç kabinesini ye. 
n.iden teşkil edecek ve bu arada Hırvat 
siyasilerinden de na zır seçecektir. Mii
teakiben umumi bir intihr.~ yapılaC!kl 
tır. 

diplomayı tasdik etmiyorlar ve kendi. 
sine muayenehane açmak i<;in müsaa
de vermiyorlar. 

Bwıun üzerine doktor Vilsengold 
ba.~ka doktorların yanında çahşmağa 

başlıyor ve muayenehanesi de onların 
ismine kayıtlıdır. Fakat, müşterileri 

doğrudan doğruya onunla temastadır 
ve doktor olarak da o tanınmış, o şöh

ret almıştır. 
Meselenin ortaya çıkmasına sebep 

olan hadise şudur: 
Bundan bir iki ay evvel doktorun 

muayenehanesine Matmazel Kaptan 
isminde güzel bir sinema artisti geli
yor ve midesinden rahatsız olduğunu 
söylüyor. "Doktor.. artisti bir sahne 
vazii gibi karşıhyor ve onunla haki
katen rol oynuyor! 

Doktor Matma7,el Kaptan'a hasta
lığının şu olduğunu ve şöyle tedavi e
dilmesi lazım geldiğini söylüyor ve te
davive ( ! ) başlıyor ... 

Yanhş ve uydurma tedavi altında 
Matmazelin hali büsbütün fena olu
yor. Bunun ÜT.erine başka bir dokto. 

işaretler: -- - - - -• 
ınsansız 

Rönesans başından sonuna ka -
dar insanla uğraşmaktır denebilir. 
Felsefesinde insanı, edebiyatında in
sanı başlı başına biı alem olarak keş
fetmiştir. 16 ncı asır insanının kaşif 
vasfı Bahrimuhitlerin ötelerindeki 
masal dünyalarına hakiki şeklini ver
mesi değil, insanı, insanın ruhunu 
bir yandan felsefeye bir yandan ede
biyata mal etmesidir. 

içimizde Rönesans çeşnisini en iyi 
anlıyan ve hisseden Nurullah Ataç, 
bizim edebiyatımızın insansızlığın -
dan çok yerinde, ve çok haklı olarak 
şikayet ediyor. 

Modem diinya çerçevesi içinde 
ayakta duracak bir eserin iskeleti 
mutlaka bu beşeri çeşni olacaktır. 

lskeletsiz beden ya bir yığın et, ya
hut bir yatalak acube olur. Halbuki 
eserler de koşan, yürüyen, iklimler 
fetheden insanlar gibidir. 

Nurullah'ın derdine yüzde yüz 
iştirakle beraber ben, biraz da bu 
derdi kısaca halletmek istiyorum. 

. 
Niçin bizim edebiyatın beşeri ta-

rafı yoktur. Bence bu hadisenin iki 
sebebi var: 

l - Bizi, tefekkür, kültür. hu -
lasa dünyayı görüş, anlayış ve fel -
sefe bakımından Rönesansın mer -
halelerine girmekten meneden bir 
tefekkür sistemi, bir hayat tarzı var· 
dı. Bu hayat tarzı bizi terkedeli he
nüz pek çok olmadı. Ruhumuzu ya
ratan eski dini tefekkürden bahset -
mek istiyorum. Sami zihniyetin 
hususiyetlerinden biri olan insanı ve 
tabiati inkar eden telakki, beşeri 

hisleri tahlil edilemez bir hal saymış· 
hr. Yine ayni telakki cihanşümul 

bir insanlık tasavvuruna mani ol • 
mu~tur. Bu zihniyet dünyanın en ci
hanşümul İmparatorluklarını kur • 
duğu halde insanlar arasında müşte

rek bir hayat tasavvuruna imkan bı
rakmamıştır. Dini zihniyetin "beşe
riyef' tasavvuru pek dardır. Orada 
rahmetin, şefkatin yerini korku al -
mıştır. Korkudan bir insanlık doğa
mazdı. 

2 - Cihanşümul bir beşeri his -
sin tekevvün etmesi. Hatta insanlann 
onu san'at sahasında idealize etme -
l~ri , his ıoahasmda tanrmalan için in
sanlık hislerinin parçalanmadan, re
alite halinde riişeymler vücude ge -

Pari..<ıli .wıhte doktor ve hastası 

ra müracaat ediyor. Bu doktor arti&o 
te soruyor: 

- Radyo muayenesi yapıldı mı? 
- Ha.yır. 

Yeni doktor radyo muayenesi ya
pıyor hastalığın ilk doktorun söyledi. 
ğindcn bambaşka bir şey olduğu mey .. 
dana çıkıyor. 

İşte o zaman Brezilyalı doktorun 
bu hareketi hayret uyandırıyor ve ü
zerinde şüphe ediliyor. Hadise derhal 
bütün Parise yayılıyor. dedikodu baı.c;.. 
lıyor ve doktorun Parisc geldiği r.a,.. 
man kendisine doktorluk milsaadesl 
verilmediği hatırlatılıyor. 

Bu hadise, birincisinden sonra,~ 
yük bir merak uyandırmış ve Parla 
halkı ~imdi bütün doktorlardan şüphe 
etmeğe başlamıştır. 

edebiyat 
Sadri l!rteın 

tirmesi lazımdır. Her idealin tohu ~ 
mu maddedir. Bu madde bizim ha• 
yatımızda uzun asırlardanberi k~ 

kalmaya, çürümeye mahkum ol • 
muştur. 

Asyanm geçit yolları etrafmal 
yerleşmiş olan memleketlerin tarihi 
beşeri hislere daima yabancı kalma
ya mahkum olmuşlardır. On altıncı 
asra kadar Asyada cıhangırhk dava-

sı bir realite idi. Bu realite Kurunu • 
uladanberi, milletleri biribirine kar • 
şı kinle ayaklandırmış, düşman ilaJi.. 
lar halketmiştir. Hint, Çin, Akdeniz 
yollan üstünde geçen büyük harp • 
Ieri dünyanın başka bir semti gör • 
memiştir. Bu harpleri saymaya lü • 
zum görmüyorum. 

On altıncı asırdan sonra da b~ 
insani hisleri kuvvetlendirecek rea • 
litelerden mahrum kaldık. Anado • 
luda büyük kinlerin, büyük hare • 
ketlerin doğmasına sebep olan Ha9" 
lılar seferi ve onu takip eden isti18-
lar, nihayet mukabil taarruz, Rumoe 
liye geçiş, ilerleme, mukabil akın • 
lar, nihayet Büyük Harp. 

Kısa bir hesapla Türk nesillerin
den 20 sene silah altına almma.mJI 
olanı gösteren kimse yoktur. Harbi 
bi realite olarak almaya mecburuz. 
Harp yeni bir harbin tohumudur Vtl 

insanlık idealini, ve hislerini bölen, 
parçalıyan bir şeydir. 

Bu korkunç şartlar içinde haya • 
tını hudutta nöbet beklemekle geçİ• 
ren nesillerden insani his beklemetC 
biraz garip olur. 

Arap dünyası büyük harpleri, v~ 
büyük tehlikeleri Hint - Çin -Ak· 
deniz yolu üstündeki memleketler. 
nisbetinde asla görmediği halde in• 
sanlık telakkisi hakkında kendisine 
miras kalmış eski Akdeniz medeni• 
yetini kendi zihniyetine göre tefsir 
etti. l\fosela Alman, Fransız teza • 
dından doğan bu hal. garbi Avrupa• 
nın insani hislerini, iki zıt kadro için• 
de topladı. 

Katolik dünyasının insanlığmc 

mukabil, protestan dünyasının in • 
sanlığı, hatta klasizme karşı. ro • 
mantizmin çizdiği ufuklarda beşeri • 
yet telakkisinin uğradığı istihaleleri 
görmek daima mümkündür. 

insanlık hissi, sevgiye dayanır. 
halbuki bugün dünya kin ve nefret 
içinde çalkanmaktadır. 
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Para ve inkılap mevzuu etrafında 
-----------------------------------------------
Honıdi BAŞAR'a bir cevap 

Para • ss • d -. 
gış-

• 
Saat 12,30 PIAkla Türk muslktsf. 12,150 

havadis. 13,05 PlD.kla hafit mtlz.lk. 13,25 -

Anlatan: Menl•kli Haydar 

-36-

m 
ı··zu var 

Yazan: i~sım US 

mı? 14,00 Muhtelit pll\k ne§rlyatı. 

AKŞA:\I NEŞRİYATI: Paşam benim oğlum edepsiz terbiye" 
Saat 18,30 Pltıkla dans musikisi.. 19,30 J 

( 
Spor musahcbclcri: Eşref Şefik 20,00 Vedia 

1 •• d 1 k" ·r · · ·· Rıza ve arkada§lan tara!mdan TUrk musi • Azizim Hamdi Başar, mev.mn e o an ve na ıt vazı esını goren 
1 klsl ve halk§arkıları. 20,::0 Bay Ömer Rıza Bugün memleketimizde tatbik etmek evrakın miktanna gelince, öy e sanıyo-

t&ra!mdan arapça. havadis. 20,45 Cema Kfı.• I 
mil ve arknda~lan ta.ra!mdan Türk musi • 

klsl ''e halk r;arkılan. 21,15 Saat ayarı. Or· 

te olduğumuz para sistemini değiştir- ruz ki bu miktar esasen yüz elli ile yüz 
mek lüzumunu isbat için yazdığın ''Pa-I altmış milyon arasındayken şimdi iki 
ra ve ink tap., ı okuduktan sonra aramız yüz milyon liraya yakındır. Çünkü muh 

l · k" · keııtra: 22,00 Ajans ve bonıa. habtrleri ve da bir fikir aynlığı görmliştüm. Fakat telıf kanunlarla hiikftmet na ıt vesaıti 
· ı k · · b l ertesi günün pro;ramL 22,30 PIAkla solo-bu aynlığın derecesinı iyice tayin ede-, gen ş etme çaresını u muştur. 

bilmek için (Kurun) da bir kaç sual sor Bu sözlerle şunu demek istiyorum ki lar. 23,00 Son. 

muştum. Bu suallerden biri şudur: 1 bugünkü dünya ahval ve şeraiti içinde .----------------.: 
"Fransa, İngiltere ve Amerikadakı şimdiki plra sistemimizi değiştirmeğe a o R s A 

bugünkü para sistemi altın kar§rlıklı na- hiç mahal yoktur. Hükfımetin ekono-
21 t 937 kit sistemi diye kabul edilebilir mi? mik kalkınma tedbir~crin~en başka zira.

1 
Benim bu sualime senin verdiğin ce- at sahasında ve genış mıkya.sta ıslahat 

vap da şudur: tcş-bbüslcrine giri~mesi gösteriyor ki l 
para sistemimiz, yahut bugünkü para

''Bu memleketlerde altın karşılık na
sızlığımız her yıl emin adımlarla ilerle-

zan olarak kaldınlmrş değildir. Fakat ı 

IU~rıııd.t y11ııı, lfıt••·llı ılıuılıır nu 
rlQJc nıuıuıı .. lt· l!l""'"''°'d.lr U:ıkaml&ı 
...aı l:l d .. ıuııuuıı, ~u, rısıaU11rı .u 

PARALAR 
o memleketlerde k~ğıt para sahipleri el- memize asla m;ıni olmayor. O kadar ki • Sterlin 

bu ıslahat işlerinde en salahiyetli mev- ı • Dolar 
~~ 

l:ı!h -
117-

0 Şilln AVU!l 
~ -turya 

!erindeki evrakı Merkez bankalarına gö. kide olan zatlara: • Frank 
türüp mukabilinde alt·n almak hakkına • Liret 

•Mark 8•. 

malik midirler? Böyle olmayınca da na- - Bu ıslahat projeleri mükemmel. • Belçika FT 
• zıou 2~ -
• Pengo ~~.-

zari mahiyette kalan karşılığın ancal; Fakat parayı nereden bulacaksınız?,, • DrahmJ 

kıymetli bir madde olmak bakınundan Ded'.ğimiz zaman bize: • lıvıı:re Fr 

2J -
~ıb • 

.8-

• U:y ···-• Olnar H-
•Leva 

o memleketler için ehemmiyeti vardır. - Bizim paraya ihtiyacımız yok. En • Florin e-s. _ • Kron tavec: ırJ _ 
Dolan veya fransız frangını kanunen büyUk ihtiyacımız bilgiyedir t,, 1 • Kron Çek. 8U _ • AJt.ın ıo1..ı -

Yen 

tesbit edilmiş kıymette muhafaza için Cevabı veriliyor. 1 Pezeta • Bımknot :t•b 
icabında o memleketlerin malik oldukla- l ----------------• 

Benim bu sözlerime karşı sen de şu ç · K L E R 
n altını dı;arıya ihraç edebilmeleri im· b b" · ı c: 

h 
• . . . ceva ı vere ılırsin: • LOndra ıstı _ • Viyan• 

kanı §Up esız ki mühım bır şeydır.,, 
- Kuzum, ben sana fazla para bul-

1 
• Nt'vyor• ı 7!f rı • MadrlO 

Ben senden sualime karşı "Evet,, , ya 
hut ''Hayır,, gibi kat'i ve kısa bir cevap 
istiyordum. Sen bana böyle açık ve kafi 
bir cevap vermiyorsun. Daha ziyade te· 
reddüdü gösterir sözler söylüyorsun. 
Bununla beraber bu sözlerin "Evet,, ten 
ziyade "Hayır,. manasını ifade ediyor. 
,)en senin cevabını: "Vakıa buglin İn
,iiterede, Fransa, Amerikada nakit va-
:rcsini gören kağıt paraların mukabili 
Jtın olarak bankalara konmuştur. Fa· 
:-t: ldlğrt p:uayı verlp altın almak im
:.:u olm:ıdığından bu kar§ hk nazari 
ıalıiyettedir. Hakikatte bugün ne İn· 

atcrede, ne Fransada, ne de Amerika 
da ı:ıltzn laırşıhklı nakit sistemi yoktur.,, 
manasına alıyorum. 

İngilterede, Franıada, Amerikada bu 
günkü para sistemi altın karşılıklı nak!~ 
esasına uygun olmayınca pek tabii ola· 
rak bizim kağıt para usulümüze altm 
karşılıklı nakit sistemi hiç diyemeyiz. 

Halbuki sen ''Para ve inkılap., ismin 
deki kitabında bunun aksini hakikat te
lakki ederek bütün mütalealarını ona gö. 
re yürütüyorsun. MeseHI. kitabın (23)
iincU sayıfasında §Öyle diyorsun: 

''TUrkiyede bugün mevcut para altın 
lcar§ıhğıdır. Merkez bankası elinde pa· 
r~ ilimiz iyice idare edilmektedir. Her· 
kesin yapılmasını istemekte birleştiği 
büyük işleri ba;armak i~in para lazım 

olduğuna göre bunu ancak alt·n mevcıı· 

dUmUztl çoğaltmak He elde edebiliriz. 
Paramız altın karşılıklı olduğundan ye 
ni istihsal plAru yaparak bunun için pa· 
raya ihtiyacımız: olsa, yeni altın aramak 
mecburiyetindeyiz. Çünk\i başka türlü 
para olamaz. Bunun için ise iki çaremiz 
vardır. Ya ihracatımızı fazlaiaıtınp bu 

nun fazla.sile d~ piyasalarından altın al 
mak, veyahut dış piyasalardan istikraz 
yaparak mukabilinde altın satm almak.,. 

"İhracatımızın fazlasile altın almak 
bir çok seneler için yapabileceğimiz :ş 

değildir. ÇUnkti biz böyle bir fazla elde 
edebilirsek bununla altın değil, memle
ketin ihtiyacı olan makine, teknik vası
talar ve müdafaa aletleri satın alırız. Dış 
piyasalardan ödünç para alıp bununla al
on stokumuzu çoğaltmak mevzuuna ge
lince, bunu hayalen düşünmeğe bile ih·ı 
timal yoktur.,, 

Cumhuriyet Merkez bankası kurul
duğu gUn - hatmmızda kaldığ·na göre -
beş yüz bin san lira kadar altın mevcu· 
du vardı. Bugün Merkez bankasındaki 
mevcut altın &tokunun miktarı sekiz on 
mislini bulmuştur. Yruü daha bir j];ı 

hafta evvel bütün gazetelerin yazdığı 

gibi (32,000,000) kliğıt para µıul:ab"li 

om:ı altın toplanmı~tır. Demek ki altı 

yedi yıl içinde - &enin imk"nsız oldu::u
nu iddia etmene Tağmen - hlikumet Mer 
keı bankas•nda en aşağı yirmi be§, yirmi 
altı milyon kağıt para mukabili altın 

tasarrufu ko mu tur. Bugün tedavül 

mak yolunu gösteriyorum. Fazla para •Parti ı e ~ • o .. rıın 1 Dts.~7 

göz mü çıkarır ki bunu istemiyorsun?,. • MllAnc lb.ı 1 • Vart0va U •ti7 
• Brtıkffl • 61J • Bu<larıe.ş~ f.~S')ı ı 

d:yebilirsin. Benim de cevabım ~udur; "l "" 
;s • AUna , ov • Bllkree ltı7 8 ı 

- Evvela senin tarif ettiğin para si~ 
temi doğru bile olsa halkın anlıyabile· 
ceği bir §ey değildir. Halbuki para işin· 
de herşeydcn evvel bu işi halkın anla
ması liizımd·r. Sonra herhangi şekilde 

yeni bir para sistemi kabul ettik, farze· lı 
delim. BugünkU paraları ortadan kaldı· 
racak mıyız? Yoksa piyasada iki tilrlü 
kağıt para mı kullanacağız? Kaldı ki 
para darlığı denilen §eyi gidermek için 
daha başka çareler vardır. Elverir ki 
memlekette istihsal edilmiş mal bulun· 
sun. 

Garbi Sibiryadaki 
Kömür madenleri ;ş/eti. 
ince şehirler belirmeye, 
nü/us aıtmaya boşıadı 

• Cenen. lf H• • Bt>lırrac "4 K 
• Sotya tiJ,{1 ~ • Yokotıam.e ~ 7b4~ 

• AmıoterdBm 1 ~4~ • Mo!'km'a ı!b tfl 
• Prııa nf.7 • ~tnkbolm ~ 12B2 

ESHAM 

lş Bankl\Sl ıo -
Anftdı>IU 2.! H.e, l 
e•r Havrty 

•Merkez Bank 117 2 
U. Sigorta .J 
Ponrımoob - .· 
stıkrazlar 

• 19SI T..Hor ı :12 71r. 

• • • • D 218 
.... m ~ı ııı 

latik DILhlll it ı.:ı 
l!:rgenı Lsttlt 

11>21'1 A M 

l'r.mva;y ıt,' 

• C,..'tmecto 18.70 
Uı.ıyon Del. .. 
Sllrk neı ).0 
Balya ... 
Şark m ııo.a -
reıt>ton .() 

rehvUler 
!:lelctrtlı 

rram .. a, dl ,7• 
ltıhUm •.•)() 

• ıt.nAdolu ı 86-
• A.Jlı&ılol u (J lH.-

ıı..nıtt.lolu W 

• S ıı:rzunım ~ - (1 MCm....ıJ A ıu -

Zahire satışı 
Moskova - Son seneler zarfında ya- r-----------------1 

pılan taharriyat, garbi Siberyada Kuz _ ı uW.ıbuJ Uı'arel "~ t.ı&bltt Oı-ır-.ucı. dua 

k k 1 cnwwıeıe curco (kilo) cnaddıolerı 
nets ömür havzasında, toprak altın -
da, 400 milyar ton kömUr madeni bu ~ 

lunduğunu göstermektedir. Bu milodar: 
Doncts havzası kömür ihtiyatı milcda -
rından altı misli fazladır; ve Franaa. 1 
Polonya ve !ngilterenin hep birlikte kö
mür mikdarlarının aynı bulunmaktadır. ! 

ilk beş yıllık pliinm bidayetinde, 

Nt..-ı: 

Buğday yumıufak 6,30 
Arpa 5,7,5 
Mısır 5,15 
Ku,yemi 13,25 
Keten tohumu 9 
Tiftik deri 120 
Yapak Anadol 62 
Sansar derisj çi.f ti 3200 
Zerdeva ,, ,, 4000 
Porsuk ,. ,. 625 

Kedi ,, ,, 200 

5,17.S 
5.20 

4000 

630 

1923-29 yt11arında, Kuznctsk kömür hav_ l 
zası, memleketin umumi kömür istihs:ı- 1

1 linin ancak yUzde 3 ünü teşkil etmek ü
zere 3 milyon ton kömür vermitti. Bu' 
tarihten beş yıl sonra, 1933 de, Kuz -ı 
nctsk havzasının istihsali 9,2 milyon 

1 
,, ,, 200 220 Çakal 

tona ~ıkmış bulunuyordu. istihsal mik-I Kunduz ,, ,, 1265 1400 
darı her sene artmakta berdevamdır. Tilki ,, ,, 500 625 
Geçen yıl, 14,1 milyon, 1935 yılında ise 1 Tnv~n ,, ac1odi 23 25 
16 milyondan fazla ton kömür vermi~-1-------------------1 
tir. ŞuraGını da aynca kaydetmek icap ~------~----.----.. 
eder ki bu istihsalfitın çok büyük bir 
kısmı mekanik usullerle yapılmaktadır. 

• CUMA , <.'tınuut~I 

. Takvım _, rı K~. :?2 n K:i. 
l Zilkade 8 Zilkade 

.;un ooc-ııvu 
::JflD batlf1 
Sıı. tıah nruu az 
.:>gıe nam~ 

lltlıı'" Q lllll u, 

A.k~am o&mım 

faL~ namıw 

(maAlı 

film g~en g1)nler1 
Tıl:n kalan ı:tınlcT" 

no 
17.12 
620 

12 25 
l 4,!i7 
17.12 
1847 
5 .il' 

22 
34,3 

7 rn 
17.18 
!\ 20 

19 21i 
14.'i8 
ı 7 t .l 
1848 
5,.-'6 

23 
34'2 

Kuznetsk havzasında bu endüstri 
faaliyeti ile birlikte geniş ve kuvvetli 
bir sosyal ve kültürel hayat da ba~la -
mışnr. Vaktiyle kır olan yerlerde bu -

gün yeni yeni şehirler yükselmektedir. 
1928 de ancak 17 .000 nüfusa malik o -
lan ve Kuznetsk havzasının merkezi 
bulunan Prokopievsk, ı 00.000 nüfus -
luk büyük bir ııehir ve ayni zaman:la 

1 ileri bir kültür kaynağı olmu~tur. Bu ________ ._ ___ ... ____ _ 

şehirdeki insaata yalnız 1936 yılmd'.ı 11 
milyond:ın fazla ruble sarfedilmi tir. 

Leninsk, Kemerovo ve Angero - Sud -
gcnsk kasab::ılarında da klüpler, tiyat
rolar, sinemalar ve bi!yük büyük bina -
lar vücude getirilmektedir. Kuznetsk 
havzasında halen, 15.000 talebe alac~k 
genişlikte ve kadroda 28 orta mektep 
inşa edilmektedir, 

Zozo Dalmasın 

iştirakile 

Pa.mrtcsi Kn.dık 
Süreyya.da 

BEYOOLU ÇIÇE 

Operet 3 perde 
Salı akşamı Azakta 

HALiME 

siz değildir. Böyle ha.Jerini ~örmüş 
o~sam on'arı yaşatmam 

Milşlir Recep Pa§a esasen gerek ba
bam, gerek evlatları hakkında çok 1\i· 
tufkardı. Çarşı pazar nerede görilrse 
bize evliit muamelesi ederdi. Bizim de 
kendisine karşı çok bliytik hürmetimiz 
vardı. Bu hddiseler sırasında (Serfiçe), 
de gayet mühim bir vak'a olmu§. l\'Ie .I 
selenin halli için müstantik olan bira
derim oraya gönderilmişti. Karde§im 
de giderken yerine adliye mensuplann
dan Nail bey isminde birini vekil b·
rakmıştr. M üşür Recep Paşa umumuıı I 
teveccilh ve muhabbetine mazhar bir nt I 
olduğundan bazı meselelerde kendi mak 
sadıru kısa yoldan istihsal etmek için 
kendisi askeriyeden olduğu halde mül
kiye, adliye, diğer devairi hü.kUmete ait 
i§lere el atardı. Ağabeyim Serfiçcde bu
lunduğu sırada gene adliyeye ait bir i
şin idarei örfiyeye aidiyetini ileriye sü
rerek bu evrakın verilmesi için müstan· 
tikliğe bir emirname göndermiı. Recep 
Pa;anın ahl4kına vakıf olmıyan acemi 
vekil müstantik Nail bey de bu iş"n ida· 
rei örfiye ile al!kası olmadığını beyan 
ederek reddetmi~. Hem de yazdığı ce
vapta tazim ve tekrim gibi tetrifat U• 

sullerinin hiç birine riayete lüzum gör· 
memi§. Recep Paşa ise Maz:lum beyin 
(Serfiçe) de olduğundan haberdar için 
bu red eevab·nı biraderimdcn bilmiş. 

Bundan dolayı fena halde hiddetlenmiş. 
Hiddetini alenen söylemiş. Hadise ad· 
liye erkanının kulağına kadar gitmiş ... 
O zaman: 

- Ne iyi fmıattır.,, 

Diyerek çıkı§ır. Mert ve cesur 1ıİ' 

tabiatte yaratılım§ olan babam ise: 
· -1 d ·ı tef' - Paşam, bemm og uı:n e ep&ı • . 

biyesiz değildir. Böyle bir hallerini gf1f' 
müş olsam onlan yaıatmam. Acaba sı' 
den dolayı benim oğullarıma kartı tr 
vcccühünüzü geri aldınız?,, atO 

Paşa hadiseyi anlatır, O vak:t balı 
izahat verir: 

- Evvelen benim oğlum o zaınan 5' 
lanikte değildi. Serfiçeye gitmişti. 'f,I 
tı devletinize yazılmış olan evraktfl ~ 
zas na ve tarihine bakarsanız bu ~ 
kat derhal anlaşılır.,, 

k. R P · · • · de~ O va ıt ecep ap ıt·ıı ıçın 

y~lı~lık olduğuna kanaat getirir. Btf 

hude hiddetlenmiş olduğuna pi§maO 
1 

lur. Bunun üzerine babama: 

- Öyle iıe hakkımdan vazgcçtir!W 
Der. Paşanın bu tarzda bir ısö.ı ~ 

lemesi üzerine bu defa babamın canı 
kılır. Hem de fena halde kızar: 

- Efendim, benim oğlumda ne ~ 
lü bir hakkınız vardı ki bağıJlıyor•~ ıJ 
Zatxnu: askeriyeye ait o1m yan bır ııJ 
ka~mışsıruz. Bunda affedilecek nl 

olabilir?,, 

Der. Ferti infialinden dolayı '~ 
rinden yaşlar akarak çıkar gider. J3 ~ 
dan sonra çok ge_çmez. Recep Paşa /. 
dülhamidin gazabına uğradı. Sel!n:~ 
kaldır 1mıştı. Babam Rifat beyle dar~ 
lık olarak ayrıldı. Babamın kızgınhi'ıt 
derecede idi ki Recep Paşa bütUn Se ~ 
niğin hürmetini celbetmit bir adaOS 

D:yerek hemen dönmelerle mHzake- duğu için tefyiine bütün SeJ4nik ah 
re edilmiş, gayet mükellef bir balo ter- iştirak etmişti. Herkes mahzundu. 6f' 
tip olunmu~. bu baloya davetli olarak bile bundan dolayı ağlamııtxm. B 
gelen Recep Papnın yanında mahut iken babam hiddetini bir tlirlll ycne'l;I 
meııele açıl mı§. Recep Pa!a ortadaki miı, Pa§Clnın arkasından; 

tertibattan tabii haberdar olmadığı için: - Giditin olsun, gel.işin olmaırnf,, 
- Ben bu müstantik Madtım beyi Diye bağı~tı. ,J 

çok severdim. Meğer pek haddini bil- Recep Pa§S ile babamın ve katd ~ 
mez, şimarık bir adammış.,, min arası böyle açık olduğundan ~r' ~ 

menfaya giderken gönlüme gelen bif Ol 
k.ım fena endi~elerden dolayı b:r ka' .J 
fa vapur küpco~esinden denize atılıP"' 
gibi hallerden kendimi güç nptetıtıif~ 
Onun için Bağtlada vardıktan sorırl rf 

Demi§. O vakit Mazlfim beyin aley
hinde kurulmu§ olan tezvirat dolabı ha· 
rekete gctirilmi9. Pil§arun etrafını alan· 
lar: 

- Aman efendim, terbiyesiı:Hkte vı: zun zaman Recep Paşanın yanına ıı,i_,, 
~imanklıkta emsali yoktur. Pek geçim· madun. Memurlara ellerindeki talı~~ 
siz ve huysuzdur.,, ların Mil§Ür Pa~aya kendilerinin ı!)I ... 

Dedikleri için Recep Paşa da: melerini söyledim. 

- Azledin:z.,, Paşaya takd"m edilen ve sekiz -'~ 
Emrini vermiş. Biraderim Mazlum dan ibaret bulunan tahriratın bıışlJ!lf" 

bey (Serfise) den avdet ettiği zaman cmda şöyle deniliyordu: .--1 
adliye heyeti kendisine istifa teklifinde JP'". 
bulundu. Zavall: masum müstantik der - Erbabı fesat ve ihtilAldeıı o Jıt 
hal istifa etti. Ancak o zaman dönmcle· ı sına mebni b~ ir.ı.dci seniyei Hazret~ 

lifetpenahi Irnka teb'it edilen rrıtı.l ..-. 
rin ba]ı olan Hamdi bey istifa ile çekil· ~r 
mesi kafi değildir, azletmeli yolundaki Ha.ydar beyin bııhusus ecnebi; 1 "ffl' 

vukufu dolayısile katiyen fi~ 
fikrinde ısrar etmiş. Bunun için mutlaka 
b. b 

0 
meydan verilmemesi...,, 

ır se ep aranmrı. zaman Mazlum lı' 

beyin hüsnU halinden dolayı Sclanik necep Pa~a bu satırları okuyunc3~1 
e~afmdan bir talmnmın çocukları dai- nim kıbaldn. bir ıı.dn.m olduğumu J11C .,; 
reye mülazemet suretile devam ediyor-! ~~r~. sormuş. Her biri haddimin ·ıa:,v 
lardı. İşte bu yUzden hilkGmet dairele-I ustunde senalarda bulunmu~. O 

rinin e!5ran faş oluyor iddiası ortay;ı Pa~a: ~ 
çıkarılarak azli tarafına gidilmiştir, ı - Acayip, demiş, mademki öyle fi 

Kard~im Madum Allahtan sonra aclamd: da kendisini neden dolayı 11" 
kendisinin yegane hamisi Mü~ür Rr-cep 1 ya gelmeden kaçırmadınız?,, ,.!. 
Pa~yı b:liyordu. Bunun için hadise ü- - Efendim, İzmirde ve lıkerıd'. ~ 
zerine derhal babamı Recep Paşaya gör. da İngiliz l:onsolcslarının bu yoldatc~, 
derir. Huzuruna çık·nca daha söze baş- liflerini reddetti. Katiycn kaçnııY'' 
lamadan Paşa babama hitap ederek: nı ıöyledi.,, 1 

- Amma da çapkın oğlun varmış Komiser Nuri efendi beni o ~ı' 
ha!,, rr.ethctmi11 ki bundan fev:talade ııt ıı" 

hassis olan Müşür Paşa kendisindel' / 
ka valiye ait olan tahriratı da birı' ~ 
riniz demiş ve ellerinden almı§ \f~od' 
scye b:r şey söylememeleri için şı '/ 
tenbihatta bulunmuş, valiye ait o~~ 
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Dr:ım Kısmı 
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Bu ak11am saat 20,30 da A§k MeT,tebi 

Ya.zan: Yusuf Ziya - besteliyen: 

jıdı yol~ctmiş. Zira vali Kazasker ıli 
sınıfını tebdil ederek mülkiye ıntııı ~ 
mu~ Ataullah Paşa. idi Bu ~ ~ 
hülislam Cemalettin efendinin ~ 
ve Abdülh:ımidin en sadık bendt~ 
den deh~etii b:r hafiye idi. ){eJ'l~ 
Müşür Paşa ile kendi ara.ış.roıd• 
yan °eden mükilemeyi bana geliP 

l !ettiler, 
Muhlis Sa.ba.ha.ttin \; 

( Arkaaı t)(Jf) 



Büyük bir kaçakçı şebe-;·,-~!ml;Y--~--i a-r-ı ·• 
kesi adaletin eline düştü' ~:~·:~;::.Ls;;;a~~,;p~.~: 

1 Han ttlefon: 22740 kilia ~ bU .~e G:ız1antepte kaçakçılık ya- lir orada yıkandıktan sonra fabrika-
tı alıçlı~ ~'.r §.~bekenin aliı.kada.rla-

- sfııe \' .ııe g"Umrük ihtisas mahkem(}
llıet \' erııen Mehmet Cedit, Reşit, Ah
'li d~ ~ehmet Haşhaşın muha.kemc
kaÇak Yapılmı§tır. Dünkü celsede bu 
diıııe~1.1ğı_ ihbar etmiş olan Rahim 
laı, 8Ö ıştır. Rahim, mahkemede şun-

ya sevkedilirdi. Bu işleri büyük bir şe-1 
beke idare ediyordu. YanlarJnda Çe
lebi Lfıtfi, Leon Savaş ve daha bir çok 
tüccar bulunuyordu. Ben Çelebinin ya ' 
nında bulunurken tstanbuldan gelir- 1 

ler mal alırlardı. Cedidi de orada gör-_ I 
düm. Mal alanların hepsi bunların ka I 

lmroz Postası 
24 lkincikanun 937 tarihin

den itibaren İmroz postalanna 

başlanacaktır. İstanbuJ'dan PA
ZAR günleri saat 9 da kalkacak 
olan bu postalar aynı gün ak?MJ 

TEKlRDACINA varacak ve Te
kirdağından sonra GELiBOLU, 
LAPSEKi ve ÇANAKKALEYE 
uğrayarak IMROZA kadar gide

cek ve lmrozdan dönüşte yine 
aym iskelelere ve aynca ŞAR
KOYE uğrayarak Salı günü sa

bahı T ekirdağma varıp kalkacak 
ve aynı gün ak§alDI lıtanbula dö-

Ylenıiştir: 
ııit tıız.:-ı:apılan kaçakçılık çok büyük

\'e ırw n Haıepten gelerek Gaziantep 
'ıste açılan fabrikalarda müu
dıııt. ~ "e ustab~ı olarak çalıştırıl
lıfı ~zam.anda yapılan kaçakçı
ııtaı Çtk le öğrendim. Fabrikalar 
Caa1 arınıyorlar, mal yapıyor dam
n ae \'Urup, İstanbul, İzmir ve Konya,. 
lep ~ediyorlardı. Zaten J{iliste Ha-

5' ~ 8.§ı dokumak için on iki kadar 

çak mal olduğunu biliyorlardı. 
Reis tekrar sordu: 1 
- Halepten gelen mallıı.rm ayarın. ' 

da mal yapılamaz mı? 
- Buna imkan yoktur. Çünkü ru

tubet buna manidir. İşçiler de Halep
ten getirilse rutubet yüzUnden gilnde 
belki birkaç metre yapılabilir. 

Rahim bundan sonra kaç:akçılık ya
panlardan bir kısmının Halebe kaçmış. il 
olduklarını, bir kısmının da yakalana
rak mahkum olduklarını söylemiştir buı!Uun "~ı ki burada çalışacak işçi 

1" ll:ıeıı h adıgı için bu tezgtihlardan he
~ ~eıseıaenıen hiç mal çıkaramıyorlardı. do' lezgihta daha bir metre mal 

top geı::ı.an kaçak olarak elll altmış 
~la " 

necektir. ( 404) 

Maznunlar, Rahimin ifadelerini ka- im•••••••••••••Iİİ 
bul etmediler. Yalan söylediğini iddia ~------1----•·----ı!. 
ett~~~rük avukatı: 1 latan bul "omutan hğı 1 

- Rahim Halepte Fransız tebaası Sahnalm 
fi haıt~ bu malla.rm nasıl getirildl-
c..M -"-'ndaki sualine de Rahim §U 

- "ILO( "erdi: 

idi. Kiliste fabrika açanlar, onu sure- ' Komlayonu lflnlar1 
ti mahsusada Türkiyeye getirerek :..------------·---= 
Türk tebaasına geçirdiler. Ellerindeki ütanbul Komutanlığı Birlikleri i-

!_. ~ 8'udut çok yakmdır. Fabrika
ltul'o~ hudutta yakm bir yerde bulu-

1 l'iJrıh u. Maııar doğrudan doğruya fab 
!tı.etnu getirildi. Fakat hudut boyunda 

tll "it ~ buiunouğu vakit bUtün ka-j 
~ ~ Pınarb~ı denen yere ge-

mal yakaİandığı vakit, bunlan Rahim çin 22000 kilo aabun kapalı zarf u
yapıyordu.' Diyeceklerdi. Dedi. sulile ihalesi 12-2-937 Cuma gü-

Muhakeme dün geç vakte kadar nü saat 15.30 da yapılacakhr. Mu • 
siirmi.i~tilr. Gelecek cclı:ede şahitler ve hammen tutarı 8580 liradır. Şartna
gümrük memurları dinlenecektir. 

1' 

"" Sokakta do aşan 
Uygunsu z talebeler 

b~ ilk 
~~ okul çocuklarının okuldan' tir. Bütün okul öğretmenleri akşamları 

mesi her gün öğleden evvel komis -
yonda görülebilir. isteklilerin 644 li· 
ralık ilk teminat makbuz veya mek

tuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

cü maddelerinde yazılı vesaikle be -
raber ihale günü vakti muayyenin • 
den en az bir saat evveline kadar tek

lif meutplannı Fındıklıda Komutan
lık Sabnahna Komisyonuna verme

leri. (416) '-~iri IOnra sokaklarda tramvaylara ve sabahları muayyen zamanlarda tal~
._ ~d •rı görülmektedir. Sokaklarda benin sokaktaki halleri ile yakın.dan meş 
\ıitı.... -eler-de oyun oynamakta ve biri- gul olacaklar ve uygunsuz vaziyeti gö - t bu] •K • • lı B" likl · 
tt4~ q ıslan omutan ğı ır erı 
'~ Yga etmekte olan bu çocukla- rülen talebeyi tesbit ederek okul inzı-

"i ll';...- zamanda talebeye hiç de yakı· için 7900 kilo Zeytinyağı lmpalı zarf 
~~tak ö 1 bat meclisine vereceklerdir. Aynca öğ - uau1ile ihalesi 10-2-937 Çar.,•m-

ı z er aarfettikleri de du· r-

;I'; fo~ · İstanbul kültür direktörlü - retmenler çarıamba günleri öğleden son ba günü saat 15 de yapılacaktır. Mu-
~4-benın dışandaki bu durumilc de ra talebeye terbiye mevzuu üı:erinde kon hammen tutan 5214 liradır. Şartna-

f,, ,~adar olmaya karar vermiş- feranslar da vereceklerdir. mesi her gün öğleden evvel Komis • 

~Ur •••eri 1 1 Ag--ız·a ş'"ş.ri en yonda görülebilir. isteklilerin 391 li-
- ralık ilk teminat makbuz veya mek -

/(a11a,. Müsteşarı tavuklar tuplan ile 2490 aayıtı kanunun 2, a 
't>n, şehrımizcıe Bazı tavukçu dükk8.n.larında tavuk- üncü madelerinde yazılı veaaikle be-

t· ""'"'tlir lan semiz göstermek için tavukların raber ihale günü vakti muayyenin -
ta~ ınUsteşan Bay · Rıdvan Nı:.. ' Rb'lZla şişirildiği görülmüş, bunların den en az bir aaat evveline kadar tek
b !lal-' ';~an şehrimize gelmi~tir. \ men'i alakadar şubplere bildirilmişti lif mektu:ılannı Fındıklıda Komutan-
'f~ it ..... rdvan Nafiz İsta.nbulda bir ır t l"· · ·· · t k tıı. .. _ ~ 1 ~on ro un gevşemcsı u7.crıne avu • lık satmalma komisyonuna vennele-
~ keııd r kalacaktır. Bu müddet i- çularm gene emre riayet ctmediklerı 
~ tibi 1 huawıf İ!Jlerile meşgul ola- görülmü~~ür. ı ri. ( 415) 

~ıecektvaı.krit buldukça bazı okulları Belediye zabıtası memurlarından ı • * * 
'- Çatalca Müstahkem Mevki Ko -"" "' "I I --·---------- başka belediye müfettişleri de sık, sık 

v st mutanlığı için 4000 kilo zeytinyağı anbut mebusunun tavukçu dükkanlarını dola§acaklardır. 
" ı açık eksiltme ile 10-2-937 Çar • 

'lc ... 
1
• t a ive telgrafı A§ırceza mUddeiumum·sıni 

hı. .. ~.. ııta oıı:amba günü saat 14.30 da yapıla -
\:~ ..ıı11_ nbuı mebusu Bay Atıf Ba- tahkirden beraet ~ 
"lllh 'Q\Ql Yall caktır. Muhammen tutan 2660 lira-
S ltttn U . ve belediye reisi Bay İstanbul ağırceza hakyerine verdi-
t~ittir · llttindafa şöyk bir telgraf ği 18 sayıfalık bir layihada yazdıkla- dır. Şartnamesi her gün öğleden ev-

.. li · ·ı - ··da · vel Komisyonda görülebilir. İsteldi-"ıt . crıi tnU • rı e agırceza mu eıumumisini tat-
tt ~le tıı ttcfıkan mebusluğa seçmek kirden suçlu Süleyman Sabrinin duruş lerin 200 liralık ilk teminat makbuz 
~~ltıcri ~nhulluların hakkımda gös - mrusmdan, dilnkü sayıda etraflıca bah veya mektuplarÜe beraber ihale gü-
ttq. hu}>u '"cccUhten ve bu vesile ile setm.iştik. nü vakti muayyeninc!e Fındıklıda 

"iai .... ruıan temenniyattan çok mü- İstanbul asliye dördüncu·· ceza hak- l K )tf -... Komutanlık Satma ma omisyonu • 
' lirıtehipl . yerinde dün sabah duruşma bitmiştir. na gelmeleri. ( 420) 
'dC\tlctı . erune şükranlarımın arzını l Süleyman Sabri, ağırce.ı.a milddeiumu-

'Urıarı nııden rica eder ve saygıla - ı misini tahkirden beraet etmiştir. * * * 
tt !!\.,. ;,. tturdoğlu Mehmet latanbul Komutanlığı Birlikleri 

'•a" U nası l ö 'dU? için 8100 kilo zeytin tanesi açık ek-
dlJn z ism nde biri Kasımpaşada Kulaksız meza.rlığm-j siltme ile ihnlesi 12-2-937 Cuma 

~-t tevkif edildi 15 d l ktır M dı..ı."' lll. alına da boğazı kesik olarak bir ceset bu. günü saat e yapı aca . u -
~ afren n bir arsanın malıcuz ol- lunduğu yazılmıştı. Polis bu ceset et- 1 ham.."llen tutan 3240 liradır. Şartna -
~oı~11nce, bu hacizln kaldmt. rafında tetkikatını ikmal ederek ne- 1 mesi her gün öğleden evvel komis -
!lıUt! 1dQ.i . lahte vesika tanzim ve ticeyi tcsbit etmiştir. Hadise şu su-

1 
yonda görülebilir. lste!dilerin 943 li

~~tııurı:le bir ihbar vnki olmuş. retle olmu.stur: ralık ilk teminat makbuz veya mek-
,,\ıtt. 1likçe tahkikata el konul-· Romanya mühncirlerinden Kurdoğ-

lu Mehmet olduğu anlaşılan bu fakir tuplarile beraber ihale günü vakti 
•i~ıı .. ·· · d F d l lıd K nlık ~il hirı, b te oturan Hasan Uz i· adamın beş tane yetişmiş krzı vardır. muayyenın e m ı t a omuta 
'aG~l'altaı~suçun faili olduğu idd!- Kızlarından hiç biri çalışmadığı için Satmalma komisyonuna gelmeleri. 
ııul> \teet~ I§tır. Kendisi, böyle bir kendilerinden en ufak bir muavenet bi-1 ( 421) 
l'tı>~ ib~ ed lanzım etmediği gibi, ta- le görememektedir. Bazı giinler kuru • • • 
tıta,d llıasltl~ erek takrir muamelesinin ekmeği bile zor tedarik eden adamca. 7. ci Kor için 40 tane kantar açık 

1tııU 8Ö 
1 
~a kendisinin ilgili ol- ğız bir gün eline atdığı kuru ekmeği eltsiltme i!c ihalesi 12-2-937 Cu

ı:t Suttan Y Uyor. . mezarlıkta bu~akla keserek yerken 
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1 ıı..-...-=: =====(J ==--=L ====--K ~ M ~-====z =D =E ~' 
Bir çocuk otobüs al ın a 

can verdi 
muha~,emesi sonunda ,Şoför, yapı1an 

sekiz ay hapse 
Balya, 19 (Hususi) - Balıkesir ile 1 

Çanakkale arasmda işliyen bir otobüs 
Balyadan geçerken büyük bir kaza 

1 
çıkarmıştır. Hadise §Öyle cereyan et
miştir: 

Kemalpaşanın Şevketfye mahalle
sinden Hakkı 26 numaralı otobüsUn 
şoförüdür. Pazartesi günü Ça.naklrnle 
seferini yapmak Uzere Balıkesirden 

hareket etmiştir. Saat 13 sıralarında 
Balyaya varan şoför ca.ddcden geçer
ken feci bir kau:.ya sebep olmuştur. ! 

Balyanın Enverpaşa mahallesinden 

mahkum o.du 
Nafia yol çavuşlarından Seferin 7 yq 
larmda Orha.n adındaki çocuğu ca.dd6" 
de oynarken otobüs §iddetle üzerine 
gelmfg ve çarpmıştır. Yere düşen Or-. 
hanın ilzerinden otobils geçmiş ve pa
ram parça etmiştir. 

Derhal f}Oför yakalanıp mahkcm~ 
olunmu., ve bu hfülisedc suçu bir kaza 
olduğundan 8 ay hapise mnhkfım ol
muştur. 

KUçük Orhan da mektebe gidcrli:cn 
bu kazaya kurban gitmi~. 

lzmit Be'ediyesi Rusyadan 
mü{ehassıs getirdi 

Halka itmiı ve ucuz ekmek ver lecek 
İzmjt, (Hususi) - İzmit belediye- ' i~isi, mUstahdcmini ve memurları bu. 

si Rusyadan Simonof isimli bir fırın\ nu, zaruri kılacaktır. 
mütehassısı getirdi. Belediye otoma- Bunları söyliyen fırıncılar şu nok
tik fırınlar tesis etmek ve bu suretle talan da ilave etmektedirler: "lzmlt 
halka temiz, ucuz ve bir halitada el:- belediyesinin yapacağı b:r c;ok hayati 
mek yedirmek emelindedir. Müteh:ıs- dert ve ihtiyaçlar vardır. Şehir çamur 
sıs şehrimize gelmiş ve tetkikat yap- içinde; yolsuzluk içinde, susurJuk için. 
tıktan sonra memleketine dönmüştür. de; ışıksızlık içlnde ,.e nihayet hare-

!zrnit belediyesinin bu arzusu f:- ' ketsizlik içindedir. İlk önce bunları 
rmcıların arasında bUyük bir gürültü halledip diğerlerini sonraya bırakma.
koparmıştır. İddialara göre , be!cdiye l lıdır.,, 
her işinde olduğu gibi, otomatik fırın Belediye malıııfilinde ise kanaat 

büsbUtün b"'~kadrr. Be!cdiye, ekmek, tesisinde de muvaffak olamıyacaktır. 
Çünkü halk, ucuz ekmek hiçbir zaman işini en iyi ve halka en faydalı bir şe. 

kilde ha.1lctme..l( kararındadır. 
yiyemiyecck ve bu ekmekle bugünkü , Hatta n.usyaya fınnm makineleri 
fiyattan muhakkak ki 3-4 '·ıruş yük-' sipariş edilnıc'r Uzeredfr de ... 
sek 1:>ir farkla satılacaktır. Fırının 1 Cevdet Yakup BAYKAL 

işçilere mes~ek kursu açı· acak 

(ÜBtyanı, 1 incide,) 1 sahipleri tarafından temin olunacak. 

lerin, fen memurlarının ve usta br DEJ' Ani IJIECBURIDIR 
şıların gündelik vasati.si 100 lira n. 
daha fazla olan Mnayi mUes..cıescleı;, \ Kurslara başlama zamanı ey1U1 ve 
işçi, ~ırak \'e ustalarının mesleki bil.I mart ayıdır. İşçilerin kurslara deva. 
gilerini arttırmak fizere kurslar aça. mı mecburidir. Bilft sebep gelmlyen. 
caklardır. ter hnkkınd:ı her gelmediği gün kin 

Yel<diğ'crinc en fazla bir kilometre: yarım ye\'miyeyi geçmemek üzere .iic 
mesafede bulunan müe.>scseler müş. 1 ret kesilmesi cezası tatbik olunacak. 
terek kurslar a~'lbilirlcr. tır. De,•amsızhk uznrsa işçi, çırak 

Bütiin sene demm tı surette fnali. ''eya ustanın vazifesine nihayet \'eri. 
yette bulunmayıp 6 aydan az ~alışan lecektfr. • 
ve mevsime b:ı~lı mahsul işliyen fnb. KURS AÇ.ı'IJAK MECBURiDiR 
ril<aların ve bunların nmbalajlarınr 
hazırhyan ınUesseselcr bu kanun bük. 
müne tabi değildirler. 

Kurs n~makla mUkelleJ mü~ese. 
ler, bu mükeıtefiycti ifa etmedikleri 
takdirde 100 liradan 500 liraya ltadar Bunlardan senelik ir:c:llerfnin gün. 

delik tutarı 100 lira olduğu tal;:dirde para «'ı.asına ~.arptmlacaklardır. 
Tel<erriirü halinde ceza iki Ue mı.. bu kanuna tabidir. Bu kanunun şü • 

mulü datresine giren müesseseler, kn. line çıkarılar.ak ,.e niha:ret mUeaeac 
nunun ne ri Eenes\ne tl'lrnddüm eden kapatılacaktır. 

======== sene i!:indcki vaziyetlerine göre tayin 
edmrıer. Pr:m te1 kini aavaları 

İşçiler adedi itib.'lrile kanun hıtbi. 
kinden sonra kanunun şümulü hnrl. 
cinde kalan müessese1erin vaziyeti. bn 
halin tahaddüs ettiği seneden sonra 
gelecek ilk takvim ı::cnesi nihayetin. 
deki işçi adedine göre tayin olunur. 

KURSl,AR NASIL VERILECE1<.? 

Kurslar çırak, işçi ve ust.ılarn 

mahsus olmak ü1.ere üç kısımdır. 
Kurs müddeti çırak için ralı~ma za. 
manı içinde, usta ,·e isçiler için de 
çalı,.ma zamanı dışındadır. 

Ankara, 21 (Telefonla) - Sana)·i 
erbabına \'erilecek prim tahsisatının 
terl<ini h:tkkındnki daY:ıların adliy<' 
m:ı.hkemelerinde gifrülemiycceği, an. 
cn.k idart mahkemelerde taldp edf1e. 
ce"'I knbul olunmuş ve alfikalılara bil. 
dirilmiştir. 

Yugoslavı,·adald serr:i ere 
davet edııdık 

Ank:ıra, 21 (Telefonla) - Yugos. 
favyada 5 - 14 haziranda ve 1 O 21 
eylfıltle olmak tizcre iki sergi açıla. 
caktır. Birincisinde Sloven gauteci 

Fabrika Mhipleri, kursa devam 
eden çıraklann ücretinden para kes. 
miyecektir. Tedrisat haftada en az 
6 saat olacaktır. ıturs nihayetinde liği için ikincis!n~e. Yugosl~vya a''· 
devam edenler imtihana tab" tutula cılık ve balıkçılıgı ıçın hususı şubeler 
cak ve muvaffak o!amıyanıar' bir sen; b~~unncaktır. ~ergi!.~ c Bel~rda.d cl~i"~ 
daha okutturulacaktır. l{urslarda ta. gımlz va."ıtasıle 'l urk tacırlcrı da Hı 

edilmektedirler. kip edilecek ders programı kanunun 
nec:rinden itib.-ıre:l 3 ay irir.de Maarif 
''e lkti ·at YekA'etleri tarafınd:m te~. ~l ~:~et Uçü.ncü sulh ce:ııa he- birdenbire otla kapalı bulunan bir çu

~lt ~~ taan Uzun dün ak~am ü-\ kun kaymr11, kendini lmrtarmak iı:in 
~lltır._~tllıi~tir. ~.Yapmış ve kendisini tev ı-alışırken birdenbire yuvnrlanmı~tır. 

ma günü saat 16 da yapılacalrtır. Mu

ham..~en tutan 800 liradır. Ş:ırlna -
bit edi1<'cc'( ve ta1ima ":\ml'.si de l\fa. 

mesi her gün ö~leden evvel kom!s - ... ı"f .. Ye' · rıletince htı "'Tla n:t<'aktır. 
yond:ı crörülebilir. isteklilerin 60 li - Kursların idare masraflan müessese 

[ ' ısa P nkc: ra Hab•rltırıJ 
• A. "I{ARA - İstanbul pos~r yol. 

cu tayyare!eri için Polatlıda bir em 
niyet meydanı vücude getirilecektir. 
Ank:ırn vilayeti meydan yerinin is. 
JstimHiki için hazırlıklara başlamııta:.. 

~ ~ ve .. lştc bu sırada elinde b1ılun1n bıçak da 
'fı~:· gönd Cioayayı, mUddeiumu- boyununa sap1anarak ö1mUstür. 
~ oldu;rınıştır. Tahkikat, suç 

~~ 14~dan, me~hut suç ka- göre yapılacaktır. Dosya, ist1ntak ha
-gu, unıumt hükümlere kimliklerinden birine verilecektir. 

ralı!t iBc teminat malrbuz veya mek-

tuplarile beraber ihe.le günü vakti Irk Sabnalma Komisyonuna 17,el'!Je • 
m uayyeninde Fındıklıda Komutan -, leri. (422) 



Yemeklerinizin 
lezzet ve 

nefasetini, 
ancak 

Ç PA 
marka 
Baharatını 
kullanmakla 

temin 
edebilirsiniz. 

Salep ve 
baharat 

s 
Kuruştur. 
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l
lstaınbul Lev zım Amirh~i 

Satınalma 

Komis~onu Hanları 

Trakya ve Çanakkale ile lstan -
bulda bulunan birliklerin elaneklik· 
leri için kırdmlacak 1350 ton buğ
dayın kırdırılması 27-1-937 çar
şamba günü saat 15,30 da T opha -
nede Satmalma Komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 8689 lira 7 
kuruştur. ilk teminab 651 lira 68 
kuruştur. Şartnamesi Komisyonda 
görülebilir. Trakya ve İstanbul için 
ayn ayn fiat verilecektir. lsteklile • 
rin kanuni sevikalarile beraber tek -
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Komisyona vermeleri. 

(289) (166) 

Yedek Subay okulu için 2800 a

det Fildikos kısa don 29-1-937 
Cuma günü saat 14,45 de Tophane· 
de Satmalma Komisyonunda açık 

'lı 

Çünkü ASPİRİN seneferdenbe~ 
her türlü soğukalgınlıklarına ve a~· 
rılara karşı tesiri şaşmaz bir il~ç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak İÇ' 
lütfen markasına dikkat ediniz. 

IZWIR ENTHRNASYONEL FUARINA 
, eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be • 

İ§tirak ve ziyaret ediniz. En son yeniliği ve güzelliği burada göreceksiniz 

20 AGUSTOS - 20 EYLOL 1937 
~----------! ________________________ _.. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

4. cü keşide 11 Şubat 937 dedır. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikram;ye'erle 

(lll.000 ve 20.000J Jiıahk iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet ahın herkes 7 /Şubat /937 günü ak§ZUDIJUl kadar biletini 

değİ§tİ.rmiş buhmmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki haklo sakıt 
olur .•• 

Muhamen bedeli ( 24000) lira olan 780 ton Hematet 180 ton dö
kümhane piki 9-3-1937 Salı günü saat 15,30 - da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında aatm alınacaktır. 

Bu İ§e girmek isteyenlerin (1800) liralık muvakkat teminat ile ka • 
nunun tayin ettiği vesikalan, Resmi Gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 
numaralı nüshasında inti§ar etmit olan talimatname dairesinde alınmış 
~ esika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 - a kadar komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para.sız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay -
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıblmaktadır. (412) 

. 
o çu.er 

. ..... 
hakKında mühim uan 

Ölçüler nizamnamesinin 1 7 inci maddesine göre ellerindeki baskül, 
kantar, terazi, tarb, litre, ölçek, metre gibi yıllık muayeneye tabi ölçüleri, 
sahiplerinin en geç 31. 1. 37 günü akşamına kadar ayar memurluklarına 
miiracaatla kaydettirmeleri gazetelerle ve muhtelif vasıtalarla ilan edilLıiş· 
ti. Müddeti bitmek üzeredir. Alakadarların kaymakamlıklara ve ayar me -
murluklamıa müracaatla ölçüler için beyannrunele kağıdı almalan, siliksiz 
ve temiz bir surette mürekkepli kalemle doldurup ayar memurluklarma 
ölçülerini kaydettirmelerini aksi takdirde haklarında kanuni takibat yapı -
lacağı ehemiyetle ve tekrar ilan olunur. ( 407) 

t ev.et Demiryo ları ve lim:ın arı 
iş•etme umum müdürıü~ünden: 

Şimdiye kadar yalnız İstanbul Edime muhtelit katarlarından istifa -
de edebilen Kırklareli - Mandra şube hattı güzergahındaki hallan sem -
plon ve konvansiyonel trenlerinden de istifadeleri için Kırklareli - Alpullu 
arasında her gün gidiş servisi yapmak üzere bir ray otobüsünün 1 Şubat 
q37 tarihinden itibaren işlemeğe başlryacağı ilan olunur. 

Tnfsilat için istasyonbra müra-:aat e• ilmesi. ( 400) 

deli 1820 liradır. ilk teminab 136 li
ra 50 kuruştur. Şartname ve nümu -
nesi Komisyonda görülebilir. istek 
lilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte Komisyona gelmeleri 

(294) (167) 

Yedek Subay okulu için 2350 J d l k ..., A kar 
çift yün çorap 29-lkincikanun- an arma gene omutan ıgı n 
937 Cuma günü saat 15,30 da Top- t J L • d • 
hanede Sabnalma Komisyonunda a- Sa ına ma .KOffitSyOnUO an• 
çık eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 1 - Bir metresine 280 kuruş değer biçilen yetmişten seksen bet 
bedeli 1175 liradır. ilk teminab 88 ne kadar kışlık elbiselik ve üç lira değer biçilen otw:chn kırk bin ıııett' 
lira 12 kuruştur. Şartname ve nü • kadar kaputluk kumaş l/Şubat/937 Pazartesi günü saat 10 da. jl 
munesi Komisyonda görülebilir. la- zarf usuliyle Komisyonca satın alma cak kumaşların en az fiat teklıf 
teklilerin kanuni vesikalarile bera - iki ıahsa da ayn ayn ihalesi caiz olacaktır. 
ber belli saatte Komisyona gelmele • 2 - Şartname on yedi lira doksan kuruş karıılrğında komisyonda11 r 
ri. (295) (168) bilir. Eksiltmeye girmek isteyenlerin kışlık kumaş için 13150, kş~ 

4 :/- • için de 7250 liralık teminat, ıartname ve kanunda yazılı vesikal3.T • 

yedek subay okulu için 3000 adet bulunacak teklif mektuplarını belli g ününde saat dokuzdan evvel 1' 
yün fanila 29 / lkincikanun/,93 7 cu- yona vermiş olma1an. ( 6) ( 117) __./ 

ma günü saat 15,30 da Tophanede Tu··rk Hava Kurumu s~-tınal11118 
Satmalma komisyonunda kapalı zarf - lJ' 

la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin K • d 
bedeli 5970 liradır. ilk teminab 447 omısyonun an: 
lira 75 kuruttur. Şartname ve nüır.u- 23. cü tertip piyango biletleri için 140 bin türkçe 10 bin fr a 
nesi komisyonda görülebilir. istekli- el ve 10 bin duvar planı ile 10 bin duvar afişi bastmlacaktır. Açık eki ~ 
lerin kanuni vesikalarile teklif mek· ile 25 kanunusani Pazartesi günü saat 15 te münakasuı ynpılacah-tıı'· 
tuplannı ihale saatinden bir saat ev· tekli olanlar şartnamesini Piyango Direktörlüğü muhasebesinde göre 
vel komisyona vermeleri. (291) · ler. (338) 

(189) ____ B_e_)-.O-ğ-lu ___ B_i_r_i_n_ci_S_ı_ıl_h_l_l_11_k_11_/,•_A_Ia_l_ı ____________________ _ 

kemc.'iindt•n: 
Birinci sınıf Operatör -

6 
VAKiT cep k tapları HO· 

Mehmet Mürtezanın Beyoğlu Bü·ı---+-----------

Or.CAFER 'fAYVAH 
Parla Tıp FakUltest S. aııtstaru dimağ, 

estetik ve her nevi erkek ve kadın ame. 
llyatları, rahim hastalıkları ve doğum 

m Uteha.sslSl 
Her gUn saat 
8•11 e kadar MECCANEN 

muayene 
Öğleden sonra ücn!tlidlr. 

Beyoğlu Parmak.kapı, Rumeli han 
ÖlllB• No. ı, Telefon: 44086 --il 

yük Parmakkapı Çukurçeşme sokak 12 
numarada oturan Hüseyin Sabri Meh· 
met aleyhine açtığı alacak davasından 

dolayı müddeialeyh nanuna gönderilen 
davetiyenin gösterilen adresten çıka

rak bir semti meçhule gittiği §erhile mil 
haşir tarafından bilatebliğ iade kılınma
sı üzerine müddeinin talcbile 20 gün 
müddetle ilanen tebligat icrasına mah· 
kemece karar verilmiş olduğundan 15 . 

Üslliidar İldnci Sullı Hulmh Mah· 2.937 tarihine müsadif pazartesi günü 
l:emP.sindPn: saat 14 buçukta müddeialeyhin bizzat 

Bakırköy Zeytinlik Galip gazino- veya bilvekale mahkemede bulunması 
su yanındaki evde mukim: Yaşar. lüzumu tebligat makamına kaim olmak 

üzere ilan olunur. 
Kuleli askeri lisesi tedrisat direktö- --------------------

rü Arif Hikmet tarafından aleyhinize 
açılan sulh teşebbüsü davası muhake
mesinde ikametgfilunızın meçhul bu
lunması hasebiyle mahkemece ilanen 
tebligat icrasına ve muhakemenin de 
3.2.937 tarihinde saat 14 de talik edil-1 
miş olduğu tebliğ olunur. 

(V. No. 20422) 

ZAYİ 
936 senesinde almış olduğum Liman 

cüzdanımı on gün evvel zayi eylemiş ol
duğumdan hükmü olmadığının ilanını 

rica ederim. 
lstrmbul Kiiçii/,·pazar cndcle.~indc 

·16 nunuıralı luılwede lnebolulu 

Hiiseyin oğlu Melımet 
(V. No. 20420) 

-m::c:zmDr. İHSAN SAM! 1H 

Yenft çıktı 
Dün ve Yarın 

Tercüme külliyatı 
Nunıara 62 

Virgile 
L'eneide 

2 

M'.aurice Rat 
Ahmet Re§it 

Prosper Merime 

Türkçeye çeviren: 

lIAYDAR RIFAT 

V AKIT r:tr. BEVİ 

Fiyatı: 20 kuruş ____ __/ 

KURUrıl(, 
Abone şartı~,,; 

Vıllılc 6 ıyblc 3 art~ 1 tf 
Mcmkkctimizde 7SO 420 ıJ~ I~ 
Yehancı Y"rlcıc 1350 72) 4(l(I -

Posta Birlııjinc l I n<O soO I 
• • 1 I soo .. J "" 

ııırmıyen yer ere ftLI'' 
Türkıycnın her posta m"rlr.uincle "(} 

abone yazılır. 

Telefon 
1dare: 24370 
Yazı işleri: 2141j 

Poıta 1'<ıtusu: 45 b"I 

lc:tanlml //dnci icra frmurlu~wr 
dan: 

tesııclüf eden cuma giinü saat 12 den :ti- G O N O K O K A Ş 1 " 1 T · UN ı,ı.•" clıı:rar adrea~: KUR eod4' 

Satılmasına karar verilen Buik m~r

kalı 88 modelli kapalı otomobil Taksim· ı 
de Merkez garajında 29.1.937 tarihine 

haren ikinci aç k arttırma sur .... tile satı- Belsoğuklt.ğu ve ihtilatlarına karşı 
lacağından ismi geçen garajda hazır bu· pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo- .-... o 
lunacak memuruna müracaat edilmesi ıu Sultan Mahmut türbesi. No.113. j,.IIJ~iilmi~~il=m~~~ 
ilan olunur. lim••••••••••••lllİi Fiyatı: 100 kuruş. VAKIT Kitabevi 

(V. No. 20421) l İstanbul. Ankara caddesi. Telf: 243701 
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