
7 ii1k Maarif Cemiyeti 

I· sya piyangosunda 
l, aza-nan numaralar 

(Bvgü11ı 7 inci sayıfamtzda 
bulacaksınız) 

a ı H Cemjgefler ~anunrı 
Dahiliye Encümeninde 

Ankara. 10 (Teldonla) - Büyük 
Millet Meclisi dahiliye encümeni evvel 
ce Meclise tevdi edilmiş bulunan ce
miyetler kanunu üzerindeki müzake
relerine başlamıştır. 

'-......_ 20. 3 Uncu Yıl " f"ayı 685G. 796 ... PERŞEMBE 1t ŞUBAT 1937 ,, --------------------------------------------------.--------------------------~ 
harbi pek ya ında s an ya 

sona erecek ! ,, 
e01'c l 'd D ' . r. e ona an rarıs e gelen rransız mebusları höl}le söqlüqor 

M·lisler artık çarpışmak istemiyorlar; 
Barcelona hükumeti asilerle anlaşacak 

lıaıig 
Asiler 1'1adrit' e ilerligorlar 

-tdct ' lO (A.A.) - Barcelona'dan 
llıtbu, ct?tıiı olan dört radikal sosyalist 
~İtler ';cyahatlerini hikaye etmekte -

· Unlann seyahatlerine ait olan 

intibaları daha ziyade gayri müsaittir. 
Bu mebusların naklettiklerine göre Gc· 
neralita, bütün nüfuzunu kaybetmiş ve 
nüfuz anarıJistlerin eline geçmiştir. 

Ziraat ıslahatımız 
IJi,. yandan 1 ürk çiftçileri fazla 

~k·~ernere almak için birleştirilirken 
• 

HARP iSTECI AZALIYOR 
Mebuslar, İspanya harbinin pek ya-

kında ve bir ecnebi müdahalesi olmak-
smn hitama ereceği mütaleasında bu -
lunmuşlardır. Çünkü her iki taraftaki 
İspanyol milisleri askeri harekata işti - B 
rak hususunda o kadar büyük bir istek U 
göstermemektedirler. 

(Sonu: Sa. 2 Sii. 3) 

Vekaletsiz vekil 
Namzetle1 i olarak 

a 
para ile bütün vilayetlerde modern 
ortaokul ve liseler yapı ~ acak 

\iz Yerine, ondan üç misli fazla 
gören at kullanmak usulü de 

Kültür Bakanlığı yeni ders yılınını milyon arasında tahsisat koymnkta
yakınlaşrnası dolayısile her yıl kar~·- I dır. Bu para ile tedricen her vilayette 
lanan orta okul ve lise ihtiyacını gi-, modern lise ve ortaokullar yapılacak. 
dermek fçin esaslı tedbirler almakta- hr.Bu okulların plfmları Türkiye mü
dır. hendisleri tarafından hazırlanacak ve 

ış Kimler gösteriliyor Şehrimizde bulunan yüksek tedri- okulların tam teşkilatlı azami talebe 
sat direktörü Bay Cevat, orta tedrisat almasına imkfrn verecek • büyüklükte 

Ankara, 10 (A.A.) - Yeni veka. 

teşvik edilecek El Ü\'()!{ Millet Meclisinde---------------

~etkik dd'lmekte olan toprdk J g· ıt ede nı· b. 
o r•rn· «nıtrıu zirai sabaya ait ıslahat n.. ı er ye ır 

~'n. ~ir br.şıangıcıdxr. Toprak- fırka kurulacak 
n a ; Y~ toprak vtrmekle bu 

•ır b• ı 1( maactesı yapılmış o
• ~\t t 

tn <tra tan da bu topraklar. az 
, t crnckle en çok semere alın· 

~ ~. em· 
.:'11\lek ın edecek ziraat usulleri 
~ a.raıctte Yapılacak, Türk çiftçileri • 

tiııd artnda birleşerek ziraat maki -
r ı &i~n istifadel~i imkanları arana-

01,o ... tarlaları sürmek, harmanla -
~ lı .... ,tk g'b' . . . 
ıL "~Ilı! 1 ı ışlerde şımdıye kadar 
~l'lltgj:tı.akta olan ökliz yerine atın 
t ~ ra.ar01una gidilecektir. 
~ J~ıc vasıtası olarak öküz ile at a • 
1 t '-

1 
fark l"'Ok b" "kt" D ·ı ~ •tı b : uyu ur. em e -

~ ttir, c:; ~t ~ç öktize muadil bir kuv
~ı.ı~u tarı tcı hır öküzle üç günde ~ür
~ llııttn i .ayı atla bir günde bitirebilir. 
1tıı Çın ök·· . 

~t ttf . uz yerme at kullanmakla 
ığı toprak sahasını üç mis -

Bu ftrkayı açuda kalmak 
tehlikesi gören Makdonald 

llm•ak ıati_vor 

ıJlakdrmalcl 

Sabık lngiliz 
Ba~Hkili n ~im. 

diki llaş,·ekil mua. 
vini l\takdonald 
eski parti liderle-
ı·inden Sir Herbert 
Samuel ile birle. 
şerek lngilterede 
bir yeni fırka kur. 
mak tasavvurun
dadır. 

Bu ha,·adisi \·e. 
ren I ngilizce The 
1 > e o p le gaı-etesi, 

'onu. Sn. :! Sii. 4 > 

ASIM US 
~Sonu: Sa. f Sü. 5) 

bevıet sanayii 
ltoatroı edecek 

direktörü Bay Avni bu mesele tarafın. yapılacakhr. 
Jetler ve müsteşarlıklar teşkili hak. da. genel ispekterlerle toplantılar ya- Bununla beraber in~aat bu yıl bit-
kındaki kanun projesinin kabulünden k k 'h . "nl k · · mı·ye.cegı-· ı'çı·n bu sen" de her vı"la"y"t para o ul ı tıyacını o eme ıçın a- " "" 
sonra, dün de bildirdiğim gibi, birçok hnacak tedbirleri görü§IIlektedirlc>r. okul binaları kira ile tutulacaktır. 
na'llzed i3imleri ileri sürülmektedir. Kültür Bakanlığı bütün vilayetle- Bir çok vilnyetlcrde de bazı ortaokul
Bu meyanda tahmin hududunu geçme- rin yeni okulları için bütçede 7. iJc 15 lar lise haline getirilecektir. 
mekle berabe~ kuvvetli hlr py~ o.~----~--~---~~~-. --~----~~~·~·-·~~~·~--~~ 

larak Hasan Saka (Tr bzon) 11un ve S l J k dh l k d d 
Mah••*""Beat· &r.kurt (lrmir) in ve. ovyet erae i ~on te işçi i avasın a 
kUetsiı. vekil olarak kabineye dahil • 

olacaklarısöylenmektedir. idam mahkiimlarının 
Hariciye Vekili muhakeme tafsı·la" tı 
Atinaya gitmek üzere 

Ş~hrimize geliyor 
Ankara, 10 (Telefonla) - Harici· 

re Vekilimiz Doktor Tevfik Rüştü 
Arasın, kalemi mahsus müdürü Refik 
• .\mir Ye umumi katiplik bürosu me. 
murlarından llaydarla birlikte. Ati. 
naya gitmek iizere yarın akşam (bu 
akşam) lstanbula hareketi muhtemel
dir. 

--------------------------
Boğazlar 
mukavelesi 

Japon Meclisi tarafından 
tasvip ediıdi 

Tokyo, 10 (A.A.) - Meclisi has 
bugün Boğazlar mukınele ·ini tasvip 
etmi;:;tir. Binaenaleyh bu mukavele 
yakında imparator tarafından da tas
dik edilecektir. 

itirafları, Müddeiumuminin ithamnames"ni 
ve su~ıu~aren müdafaalarını neşrediyoruz 

"Yüksek mevkilerinden istifade 
ederek ayıp, çirkin ve kanlı 
cinayetler işleyen adam'ar .. ,, 

Sıhhat Vekili ~eliqor 

~lk olarak devletin sermayesi 
Ulunan fabrikalarla deniz iş/erile 

~ llğraşan müesseseler ele aıın:lJor 
llsusi müesseselere devlet Ankara, 10 (Telefonla) - Sıhhat 
t Ye İçtimai yardım vekili doktor Refik 

v .\~ avsiyelerde bulunacak Snydam bu akşamki trenle 1stanbula 
~· ara 

10 
hareket etmiştir. Troçki 

~'leu1l'' (Telefonla) - lktL.<~at ~;;;-~~------~~--~--~~;;;;;;~;;;~~---~--------;;;~ ~,d~ p~ sa~ayii kontrol edecek bir , ' 
~ ~i ti Jesı hazrladığını evvelct' 
Ilı~ t~ oıal\ ~· BaşYekalete nrilmek 

t irıd u kanun projesinin esbabı 
fJı t' de ·ı· · ~ 

1 
• '.l ı Qıı nı ı) or kı: 

~'lQ et,,!<!~·" Projesi <'n iyiyi en ucu. 
"-~ 1~ Le,.' i'rensip r.ıe <•meli ile ha. 
~ ' : . Gelişi uii::cl [I;? ltiç bir 
~,h._4.,.lll ''i ko>:trola tabi olma 
ı,,~'.'l Qn b' 
_"-il t dJ,· ır sanayi mamul/an, •• 

Ycızan 

• 
1 

• 
rı 

Refik Ahmet 
Sevengil 

e · ·r e 
a ~1,,tc-ı-tıa.rı rferi kaldınldığı uc nor. 

~ı:t et,,, 
1 

tı cu:det ettiği ::aman, ne 
~~~ıı,.,b~~r ıda r·c ne de pazar. Bu romanda memleket dekoril i~inde özlü ve 
~~,.,.~ '>ı11ı ılır. Sarzaırile'!rııe siyase lhtir•ah bir a,kın hlklyesini okuyacaksınız 

'b-<t,>o.ıraM·wtiancaı:iç r·cdış Avrıca! Qnu··n k .. •k• d h b 1 w 
tutunabilecek kuvı:etlil , - ~ ço guze J 1 esere a a aş ayacagız 

Sonu. Sa. 2 Sü. 4! 

R.adak 
(Yazısı 6 ıncı smııfrıda) 

lngilterede 
Casus teşkilatı 
Kaç kol Üzerinde 

ÇQ/lŞllJOT ? 
Yeniden 500,000 Sterlin 

illvesile 

Çalışma sa aları 
genışleti/ecek 

(.Yazıcı 5 inci ~yıf ada) 



. 
~~ ' - KU.t<Uı-. 11 ŞUBAT 1937 

Büqük Miliet Meclisi bütçe encümeninde Alman 
L 

Ziraat ıs~ahatınt ı 

Ziraat kombinaları ve 
su işleri için 

lngiliz Kralını 

Gene Nazi usu'ile 
.A d seaam.a ı 

lngilterede yeni 
bir fırka l<ur u~acaı_. . ( V styanı ı ene: • 

····iiJ' line çıkar:!.b'lir. T:ır!:ısmd:ı.n c. .. :J.! 
nede elli kile buğday ahyorsıı :ı 
m 'kdarı yüz elli k!l::ye çıka:abilıt· • 

Acııb:ı. Türk köylüı;ü .ıira:ıtt~ 
bu kıymetini takdir etmekten a.:ıı ~ 
<lir? Köylüyü asırlardanberi öl•üı 

30 ve 31 milyon Lirahk 
tahsisat kabul edildi 

Ankara, 10 (Telefonla) - BüyUk 
l\lillet Meclisi bütçe encümeni, su iş. 
lerine sarf edilmek üzere 31 milyon li. 
raya kadar taahhüde girişmek üzere 
Nafia Vekaleti tarafından talep edi
len mezuniyeti n tahsisatı kabul et. 
miştir. 

Nafia Vekaleti ilk olarak Balıke. 
sirin Susığnhk kazasınd2n işe başh
yacağıru ve bu işin içinde bulunduğu. 

muz sene zarfında bitirileceğini bildir. 

mi:. tir. 
blERKEZ BANKASI MEMUR

LARINA iKRAMiYE 
Gene bütçe encümeni Cumhuriyet 

Merkez Bankası memurlanna aylıkla. 
rı haricinde ,.e bir maaş nisbettnde 

ikramiye \'erilebileceğini kabul etmiş. 
tir. 
I(O.JlBINALAR iÇiN TAHSiSAT 

KABUL EDiLDi 
Tarımsal kombinalar kurumu ku

rulması hakkında Ziraat Vekaletinin 

Türkiye için 
Sovyet radqolar ında 

Puşkin konseri 
l\loskova 10 (A.A.) - Büyük Rus 

şairi Alcksandr Puşkinin ölümünün 
100 ün::ü yıl dönümü münasebetile 1744 
SO, 40, n 31,2:> metrelerdeki So\'yet 
radyo istasyonları yarın 11 şubatta 
Türkiye saatile saat 22 den 23 e kadar 
Türxi~ içfn hir konser neşredecekler. 
dir. Du konserin progr.ılDf, Rus kom. 
pozitörlerinin Puşkin şiirleri üzerine 
besteledikleri eserlerden mürekkeptir. 
Bunları So\"yctler Birliğinin en iyi ar-· 
tistleri tagnnni edeceklerdir. Konser 
:ırasınd-ıki izahat 1'ürkı;e olarak veri. 
lcccktir. 

~ ııl1:arada Puşkin 
gecesi hazırlandı 

Ankara, 10 (Telefonla) - BüyüJ, 

Rus edibi Pu~ldnin ölümünün yüzün 
eli yıl dönümü bu hafta Ankarada 
rndyo neşriyatı ile, konser ve kon. 
fcra11 ... ~arla tesit edilecektir. 

Ayın 17 sinde Halkennde bir Puş. 
kin gecesi hazırlanmıştır. Bu gece d<: 
Puşkinin eserlerinden Dubrov~ki'nin 

HtLS g.-ınatkarları tarafından çeyıilen 

filmi gösterilecektir. Riyaseticumlıur 

filarmonik orkestrası Puşkinin se~'llt~ 
eserlerinden Rus kompozitörleri t:ıra. 
fından bestelenmiş olanlarından mü· 
rekkep bir konser yerecektir. 

Konserden eYvel lzmir mebusu Ha. 
san Ali Yücel bir konferans ver~cek 
n bu konferans radyo ile neşredile
cektir. 

Meteoro'oji genel 
direktörlüğü 

ihdası hakkındaki proje 
kabul edılcJ.i 

hazırladığı kanun projesi bütçe encü. 
menine gelmiş ve 30 milyon liralık 

tahsisat kabul edilmiştir. 
Bu tahsisatla, Ziraat Vekilimizin 

bana ,·erdiği beyanatta zikredildiği gi. 
bi 6000 kombina kurulacaktır. 

ZiRAAT BANKASININ YENi 
TEŞKiLAT! 

Yarın (bugün) bütçe ve mlivazenti 
maliye encümenlerinden mürekkep 
muhtelit komisyon Ziraat Bankasın
daki buğday suiistimali işini tetkik 
ve müzal\ereye başhyacaktır. 

Ziraat Banka.11nın yeni teşkilatı 

hakkındaki kanun projesini tetkik et. 
mekte olan bütçe encümeni, Banka 
memurlarının tekaUtlUğU gibi bazı 
hükümlerin yeni baştan tetkikine ka. 

rar \'ermiştir. 
Vaziyete göre, kanun projesi an

cak kı' tatilinden ııonra müzakere n 
intaç edilebilecektir. 

Pomukga~ı isf ihsalimiz 
için 

Ziraat Bankası 
makine dağıtacak· 

Ankara, 10 (Telefonla) - Ziraat 
Bankası Mersindeki pamuk yağı !ab. 
riknsını, azamt randıman almak için 
faaliyete sevketmiştir. Bunun neti. 
ce..cıi olarak pamuk yağı istihsal edilen 
kiğip (pamuk tohumu) fiatlarında 

müstahsil lehine yükselme kaydedil
miştir. Enelce iki kuruş on para o. 
lan ·iğip in Jaq pi asada .• ~ kur~şa 
çıkmıştır. 

Banka, Adanada uhtesiue geçen 
~ırçır fabrikasının daha modern tesi. 
satla bUyütlilmesine karar ,·ermiştir. 

Çiftçiye istihsalden evvel verilen 
avanslar için de daha geni~ ölçiıler 

tatbik olunacaktır. işin bu safhasına 
ait tetkikler neticelenmek üzeredir. 

Banka, millt endüstrimizin pek e· 
hemmiyetli ham maddelerinden birı 

olan pamuk cin."inin ıslahı ve ziraati. 
nin çoğalmasmda kendine düşen his. 
senin ifası için mühim kararlar al

mıştır. Bu maksatla Ameril<adan 
l\fibzer (tohum ekme makinesi) ,.e ath 
çapa getirtmektedir. Buna ait muka. 
veJeler imzalanmıı:;tır ' . 

Martta gelmiş bulunacak olan hu 
seri vasıtalar çiftçilere parasız ola· 
rak dağıtılacaktır. 

Bir ıayla ! 

~oroşilof tevkif edilmiş 
Sovyetler BirJiği hakkında Ara sı. 

ra çıkarılan ve çok geçmeden asılsız 

oldukları anlaşılan şayialardan birıl 
daha ortaya atılmı~tır. 

Dün gelen bazı İngilizce gazeteler
den Sunday Pictorial'in Moskol'a mu. 
ha biri yazıyor: 

Itm;ynda her saat açıkt.ı.naçığa biri· 
isyan çıkacak gibi.. Kızılordu başka. 

nı ve milletin tapındığı adam, Voroşi·I 
Ankara, 10 (Telefonla) - Büyük lor ortadan kayıp. Hükumete karşı 

:Millet Meclisi bugün Refet Canıtez ordunun isyan etmesine mani olmakl 
(Bursa) nın rcisliğ!.nde toplamlı. Scy- i~in Stalin tarafından Yerilen cesura. 
han mebusu Damar Arıkoğlu'nun kil- r.e bir emirle te\'kif edildiği söyleni. 
çük traktörlerden alınan gümriik res-ı yor. 
mine dair aifo..hi sual takriri, takrir -------------
sahibi bulunmad·ğı için geriye bıra

kıldı. 

Hükumctimizle Yugoslavya arasın
da imzalanan af yon anla.sma.'iınm tas
dikine dair olan proje, öğret:ci ve tek
nik filmler hakkındaki proje, ve Ç',c
ı~oslovıı.kya, Yugoslavya, ve Finlandi
ya ile ticaret muahedelerinin tasdiki
ne dair olan projelerin ikinci müzakc
!'eleri yapılıp kabulUnden sonra dev
let meteorolojisi (rasat) işleri genel di l 
rektörliiğü teşkilat ve vazifelerine d::ı
ir olan kanun projesinin müzakeresi
ne başlandı. 

Projenin müstacelen müzakeresi 

hUkümet tarafından isteniliyordu. Bu 
talep kabul edildi. · ı 

Kanunun müzakeresi sırasında 
Rahmi Apak (Tekirdağ), ı.iraa"t cncii· I 
meni mazbata muharriri Yaşar özcy 
(Manisa), Raif Karadeniz ( !'ra.bzon), 1 
General Zeki Soydem (Erzurum), Rem 
zi Göreş (Antep) söz aldılar. Ve muh
telif beyanatta bulundular. 

Neticede kanun madde madde ml'. 
z:ıl:ercye kondu ve müzakereden son- 1 

1 
ra heyeti umumiyesi kabul edildi. 1 

Meclis yarın (bugün) bazı müsta
cel maddeleri görüşmek Uzere sa.at on 1 

beşte toplanacaktır. 

I.ondra, 10 (A.A.) - lngiliz sara. 
yında dün ynp1l3,Jl kabul resmine iş· 

tirak edenler Alman sefiri ll. \•oıı 
Ribbentrop ile diğer sefa.ret crknı 

nın avuçları krnla müteveccih olarnkl 
sağ kollarını uzatmak surctile I\ralı 
faşist usulü 'seHimladıklnrrnı bildir.' 
mekteclirlu. Alman Hfirinin itimat 
namesini tnl;clim cttiı::i 7~-ıman da Iüa. 
lı bu suretle !'elürnladığı t.ahuttür e. 

dilrncktedir. 
n~zı gazet~ler hu selfım tarzının 

Saint • James sarayı un adabına mu. 
halif olduğunu iJcri sürere!i sefirin bu 
l!arekctini tcnkid etmektedirler. 

./. J(. ~ 

Almanyanın büyük elçisi von 
Rii>b~ntrop Londraya gelir gelme? 
Jngili:t. matbu~tını i~gal etmc;e b:ış. 

lamıştır. Rir<:ok gazeteler Ribben 
tropun Kral tarnfındnn kabu 1 edi1 di. 
ği sırada nazi se1tımı vcrm~si hadise. 

sine dikk::ıti celbcdiyorlar. ' 
Morning Post gnzefe..c;inin diploma

tik muharriri Alman biiyük elçisinin 
bu hareketini tefsir ederken şu mü. 
talaada bulunuyor: 

'•Yon Rihl1entropun şüphesiz ken. 
di memleketinin mutad usulii ile Kra
lı selflmlamış olması abiidil'. Vaktile 
bir Şarklı pren:ı, Kraliçe Viktorya:ım 
yamn:ı girdiği zaman yere iğilerek iki 
defa döferne tahtasına secde ccler'ken 
başını çarpmıştı. Falrnt son seneler 
zarfında von Rihbe:ıtropun yaptığı 

hareketin bir benzeri göriilmüş değil. 
dir ... 

Baıı gazeteler Alman büyük elçisi. 
nin İngiliz Krahnr Nazi usulü ile sağ 
elini kaldırnı:ak sclamlaıken yüksek 
sesle (Hayl Hitler - Yaşasın Hitler) 
dediğini de ihh-e ediyorlar, 

Çana/(kaledekı deniz 
.. ~ ... • · ..ıkazastnda 1 

' " 

Ki İn mesul? · 
Bundan bir kaç hafta evvel Çanak. 

kalede bir kaza olmıı:, bir 1ngaiz va
puru bir Türk motörünü balırarak 24 
kişinin ölümüne sebebiyet vermişti. 

İngilizce Sund:ı.y E::press gazetesi 
İngiliz kaptanının yapılan tahidkatır.
da, suçsuz görüldilğünü, fakat henüz 
bırakılmadığını yazıyor • 

Ayni gazetenin muh:ıb:rine J:aplan 
l:aza hakkında şunl~'rı E:öylcmiştir: 

"- Motör, Vanduara. burnundan 
gcç!flekte iken, apansız rüzg:"ıra kar
!51 döndü ve yolumun üzerinde dural·-

ladı. . 1 

!çerisinde bir pn."lik bn~lamıslı. Sc-ı 
kiz kişi direje tımandı. Şüphesiz bu, 
geminin b!r yana ağır sur::tte ba~
maımiı mucip oldu ve gemiyi altüst j 
etti. 

Ben ynvaş ilerliyordum. Birdenbi
re tam tornistan ettim. Kazaya mani 
olmak için yapılacak her ı;:eyi yaptık. 
Fakat muvaffak olamadık.,. 

ispanya harbı 
(Vstyanı, ı incide,) 
.1\llADRlTE tLERLIYORLAR 

Londra, 10 (A. A.) - M:ıdritlc te
lefon irtibatı diin -ek~am kesiln;ıiştir. Bu 
inkıta, milliyetperverlerin Ufadrit - Va
lancia yo~unua ilerkmelcrine 3tfc/1i1 • 
mektedir. 
BARC.'.::LONA ASiLERLE ANLAŞ· 

MAK iSTiYOR 

istifa edecek o!an lngUiı Ba._wcldli 
Baldvin 

(Vstyam, ı incide,) 
kurulacak olan lrn siyasi teşekküliin 
adının ••Ter:ıkldpcrvcr fırlmsı,, o~nca. 

ğını yazıyor. Gayc.3i, lngilterecleki 
ınuhnf::ız::k:"u- fırkası ile iş~i ı:artisi a 
rasındnki "merl;ez,. efkarı temsil et. 
me:.tir. 

Bu fırkanın lturulması için nUf uz. 
lu birçok sanayi liderlerine nıtracmıt 
\'Uku bulmuştur. l\lakdonal<l ,.e Sa
mucl, f ırkanm gerek mali bakımın. 
dnn, gerek intihap naktni naznrından 
hu nüfuzlu şahısların müzahareti 
ni araştırmış.ardır. 

Frrlrnyr organize etlenlcr, bütün tc 
ferrüatı gizli tutuyorlar. Fırl:a ta. 
hakkuk ettiği t:ı!cdirde Mnkdorıal dıı:ı 
kabinet!en istifa e~m~i zaruri b~lun. 
maktadır. 

Zaten hirkaç aydenlıeri, lngilterc 
knbincsincleki c:r:?ynnlar, l\fakdonaldı 
kabine dışında hırakm:ığa doğru idi. 
Ancak taç giyme merasiminin yapıl
masını 1'cldiyorlardı. l\Iayı~ ayında 

yapılacak taç giyme merac;imindcn 

sonra lrnbinenin büyük bir deği~ikti. 1 

ğe u•'?ramnsr muhtemel g:.iriilüyor. O 1 
takdirde şimdiki maliye nazırı Nevi! 
temb:>rlrrvn Bn•wr1cil n11'r:ık ve bütün 
ş.ındnlyal:tr muhafnr.akar pnrti men. 
suplarr tarafından iş~al edilercktir. 
O znman Mi.ster l\lakdonnldın kabine· 
re ithal e:iilrniycc~ği rnnıhyor. 

Devlet 
l<ontro~ 

•• 
sanayıı 

edecek 
ı T'~rvuııı ı uwıcıt ) 

ve saü!am ı:r car.a:;iin tceı:s!isü ib:! 
1 zii::ı!::;r.:! fr. ı:u.,ı;ııı i~indir l:i sana. 
u:in tc.'a:U: :·c if:iis=ıdi lwnt. o!ünü bir 
c:cv!ct ııa::ifcsl o:a: • ': ele almak za. 
ruri'.iir re bu, ım :c•manı gelmiştir.,. 

llk ndım oım~k Uzere dcvlc!in ser
mayesi ile ait.lmlı olduğu fnbrikalnl'I, 

Maden ve t!~:ıiz i )eri i!c t::!-rr.sa~1 

l:ınmağa sevkeden iitr.il ned:r? . 
h ıce::ıı Mesele bu bakm:dnn mu ıı ib t 

tetkik edilirse vaziyetin şunda~ de 
o:duğu görülür: Öküz h::ddiz:'.ti.ll ~ 
nisbetle ucuzdur: sonra öl::izU.1 5-1' 
daha J:olavdır; öküz alelade ot ~e 
manla ge;L,cn bir h3yvandır: at .~et 
ot ve sam:ınla olamaz. Yenı 0• ·s 
fozla olarak daha temiz tutulrn~g .,~ 
yaç gfü:terir; bir de atın ctinı > •• ~ 

··ı:ıı~ 
memlekctt~ adet olma:nıştır; 0 

~ hale 
h:ıst:ılandıgı, y:ıhut çalışama~. ~ 

diği znma:ı k~snplc:r'l satrlnbılır. ••A•-
k' o•'"" vet attan süt alınmaz: halbU 1 pef 

ineği süt -.·erir; sütünden yağ ve 
nir de yapılabilir. öt 

işte bu gib: basit sebepler .. p.rı~er 
da zir:ıat vasıtası olarak öküzun ) ~' 
masına hizmet etmiştir. Met11

1
' ~ 

. . • . , böyle 
1çtımaı ve ıktıs:ıdı hayatına ıır' 
lü bir surette yerle§tikten sonra \'~ 
atte öküz kullanmak bab:dan e it 
intikal eden bir &det haline geltılr' ~ 
Bir kere bu adet yerleştikten soııct?' 
hiç kimse at ile ö!cüzü mukaye.~e le ~1' 
ğe lüzum görmemiştir. Eğer '.furbil 
li.isü ken'di kendine bırakıhr::;a iff· ı 
'daha yıllarca, asırlarca gi.İrebı 1' 
itiyat höyle:e dev m ettikçe de,,,.# 
·r · · · 'k d" h t kaıı.-ı. çı tçısının ı tısa ı ayat a 

müm~ün değildir. . o' 1 
Bunun için bu işte de yıne ôfl r' 

l:öylüye kılavuzluk edecektir. J{ul~ ıf 
de öHlz yerine at kullanmak :.ıs ,t ~ 
'k ··ı ,, . B' k ·~Aatte v: eaı ecet:tır. 1" ere zı." ,. t· 

küz yerini alırsa bu sayede köyl~ ~ 
edeceği f::zla i:az:ıncı koyun .,,e '.~ 
mağ:ı sarhr.l:bilir: o zaman k0~, et 
ve inekten da!1a ~ok !aydalar el 

miş olur. il~ 
öküz yerine at kull:mm:ı.l:ta , ff 

alınacak bir de ahlaki cihet vardı~· 
kes bilir ki öküz harekatı ağır bit 

.. .. • . t iti • 
vandır. ol.uz şeml ve cesrune 
attan büyük olduğu halde is ve 
vet cihetile ondan birk:ı.~ dcf

6
.-,,' 

kdması bu 7ğırlıktan<iır. ~aka~ 1

1 
ha acı bir tarafı vaı~:iır kı koY 1 ~ 
!jİftçilerin ta biatleri öküz, yah~: • • 
la'nmaktan müte~ssir olur; ökuı r:' I 
nan köylülerin ve siftçilcrln urnıı r~' 
rette hareketleri ağtrlaşır: adeta tt1 

• dttl • 
den zavallılara hiç farkedilnıC ci '. 

d . t ınter~ bellik sirayet e ec at ısc a et 
lüleri ve çiftçileri canlandıran, 

}estiren bir amil olur. . i ' • ·ı·~ 
Sözün kısası memıc:~etinıı · .~ı , 

d 
.. k.. .. . i ~1d b 

hayatın a at o uzun yerın • .. . . . ı-ur . 
l~öylü1er atlar g bı kı.,neyccc • "ı 1 
gün biitün Türk kövle:'ine ökU,, ıı~ 
lanmakt"n dolayı çöktn ağırlı" 
\'C çetaret bavasın:ı dö;~e;c:· oy 

1 U··ı ;~n f i1,.,at tat ı bilumum mii(';.c:c-3t>!eri c~c a rn:sı l:i. '"'4 '., 

zım gelmc!\t:dir. Husus~ m:.:c-:.c-e~:?lcr yüksel ııor ı• 
ce yn;)Jlm:ısr l:izım ~c!en ıs:~·ha:ın 'fa.Ş0''1l 
t!~,·lc!çe ta\'si~ esi ile iktifa ctlilmi.,.tir. Erbaa, 10 (Hususi) - tJllll 

1 

JiANüN l'ROJ!!:SI tun satıı:ları fiyatlarında UJXl rtı"" 
, normal bir vükEeli8 vardı.r. bAo.'~ fürn ~n proje3i şu f:e:d keti h·: J P'I 

i!ıdcie 1 - Jktic:at Ve!\{Lleti milli' ve Tokatta mtibayaa henUZ /; 
cn.1Ustri ~anayiir.in rasyonel ilerleme· _m_ı~_t_ır_. ________ ~,ı~ 

·ıerı 1 
si ~aycJilc gerek l•ustLSi sermayeli, nıeğe mecburdurlar. lstenı ııtU 
ı~t·rc:• scrm:ıy(";ind~ losracn \'eya ta. mntı mazeret.siz ve muayyen ,c' ( 

d ' 4 • • • 1 • ' l 1 . ' . . , . no, ·"'n ıtı • _,ı 
:n:ı::ı:: :;.:~ ••. ra:iı .,p .m::., ,,,•:ı . ıçınc.e "crmıyen \'eya ~ s.-4,.. 
sıta veya bilavasıta kendisine ba·~Iı o. bildiren şahı!'1, ı:irket ,.e 111~~d ıı"' 
lan hiitiin müe.::scselerin işletme. ida. ı·in müdür veya mUmC$>illcrı fif f 
l'e ~nrtlnrını ,.e t~knik vaziyetlerini dan yirmi beş liraya kadar ~e1''rf' 
,.e hu ma!csatla hunlara ait evrak ,.c ra cezası ile cezalandırılır. • tJf· 

.1· aı• · 
vcsalki tetkike sahihiyettardır. rü halinde bu ceza iki mifµl t;;ı>; 

J\f:ıdclc 2 - Yapılan tetkikat neti. ~fadde 5 - Bih·asıta vef1l t t.~1 
ccs;n<le görülecek noksnnlnrın islahı sıta lktisat Vekaletine mcrbıI ... 111 

Jk • k" · b'I • • .. ı · ·ı ,•ar:•• tıs.ıt ( c aletıne ı vasıta \'eya bıla- nnn muc.ssese enn pı.n;ı · ı·ııcc 
Paris, 10 (A.A.) _. Paris rnntbuatı- lef ı.4 

rn.sıta ha~lı olan sanayi müesseseleri- te eliküllerin idare merkc: ,. .. 
nrp bildird:ğine göre Barcelon:ı hüku- -:. ıı;' · ; 

ne İktisat Yckleti t.nrnfından emr~di. ferrunth tntki'·i ll'tı,..::ıt Ve\\ ,ı 
metinin Katalony:ıh unsurları, general ' ... ' ' \ ""' ııe · 

leNlir. :rin edcccfü kimselerin huzur 
Franco, Valen~ia hükumetini ·~n-1up · 
ettiği takdirde Burgos hül:lım , Ka- 11.tisat Ve!\t"eti, ynpılm::ısı ltızım lır. ıs~ 
talonya Gcneralitası :ır::sında h:rbel &clc.1 ıslah:ıtı husu i müc.sscsel~rc l'\laddl· 6 - Tiu kanunun ,d · 1 
mani olmalc için generalle müzakereye tavc;iye eder. için lktisat Vekaletinin t:ı) i~u;l 
girişeceklerdir. 1\tr.dcle 3 -!ktisat Vck:ıletince her memurlar . 300:1 num:ır::ılı en c; {İ 1 

Matin gazetesi, diyor ki: han~i bir sanayi şul:ıcslnde tatbil\i Hi. muamelatın maliyet ,.e ~t\ıc 
"Barcciona hükumetinin. B. Calr.ıl- zumlu görUJen ısJnhnt projeleri bu rının kontrol \'C tayi'1inc 

111
1111< f 

İero'nun v Jencia hükfımetini Barcelo- sannyi ile nltıkaclar mües."e.~ \'e ldm- kanun ile ~OOS numaralı iş 1<n 11

19ıı 1 

naya nakle mesine niçin muhalefet et _ Mlcrin mut~lfü-.cıı alındıktnn sonra sanayi müesseselerinde )!l~ıJtİ~t.l 
tiği b'.l suretle şimdi anlaşılmış oluyor... haz:rlanır. tişlcr haklm1da verdiği sııl· c 1111• 

GöRur·.-".lYEN ntR TAYYARE l'.facldc •1 - nu kanunun tatbiki rnesuliycti haiz olurlar \'C Jt1 Jt1' f.1 
Barcelona, ıo (A.!ı...) - As!Icr!n es·ı için birinci rn:ıclclcdc yazılı miic.sscst•. leri t:lkdirinde o kanunlnr 

11 

ra:engiz bir tayyaresi, Ilarcelona üze- lcrcle iiizurnlu görüldükçe istenecek göre tecziye edilirler. ıt tı' 
rine sekiz obüs atmıştır. Obüslerin hep her tiirlü maH'ımatr mezkür müessese. Madde 7 - Tiu lmnuııu ··t 

11 i J 19"..7 lJ\l 
si de suya düşmüştür. Tayyareyi hiç ler .t sat Vekaletince tayin oluna- için ktL.,at Vekaleti v 

kımsc ~örmemiştir. 1 cak şekil \'e müddetler dahilinde nr. tahsisat konulur. 



3 - ltURUN 11 ŞUBAT 1937 = 

at ve ekmek 
Nurullah ATAÇ 

S anatın ne fa)~dasr vardır? diye ''insiyak" haline gelecek kadar kadim- Bir han odasındaki 
sorınuşlardı. dir. Herhangi bir kimsenin şiirden, re- •• •• d 
- Ekmeğin ne fııydası vardır? simden hoşlanmamasına kimse hayret eşya YUZUD en 

. ...._ 0 etmez; halbuki benim. glbi musikiden 
1:ı1q d da sorulur mu? Ekmek yenir; hoşlannuyanlara çok kımse hayret eder, 
~ ra a Yemezse, karnımnı doyurmaz-] bizim mahsus söylediğimize, gösteriş 

..... !ıaınaz, ölür. yapmak istediğimize kani olur. Doğru • 
7 atlı satıcısını öldüren 

10 sene ceza yedı! 

~adırgadaki bir vakada hüküm! 

BAHÇIVAN, BU BOS
TANDAN ÇIKJ,, 

Göricell Aslan oğlu Ragı;>, kendisini zorla ~ıkarmak 
iatiyen Yani H;sakidis'i öldürmek kastile yaralamak• 
tan mahkQm o.du; fakat, ceza mUddetl indirıldl! 

fıııı11 dııe :Ya§amanın ne faydasr oldu- su musikiden hoşlannuyanlar, şiirden, Bir han odasından eşya. çıkarıp çr. 
"lp "e :ı sorabilirdim; itiraf edin ki cc- resimden hoşlanmıyanlardan çok az karmamak meselesinden kavga sıra
~ ki rellle~diniz, O suale şimı:liye ka- olduğu için o kimseler hayret etmekte smda tatlı satıcısı Hüseyin oğlu Ah
'1i lll$enın cevap verebildiği görül- haksız değillerdir. medi bıçakla yedi yerinden yaralıya
'1ı,J. l.ıadernki doğmuşuz, mademki Hele edebiyatta fayda aramak; re • rak öldürmekten suçlu rençber Osman Kadirgada bir bostanda geçen bir 
~ 'r >'•ıı:vacağrz. Kainat, kainatın için.. simde, heykelde fayda aramaktan da oğlu Ali hakkında, İstanbul ağırceza öldürmek ma.ksadilc yaralama vak'a-
t ı ded'ğ• · ·11 . N ~ht b' . 1 ırniz seyyare, o seyyarede daha yayılnuş bır ... ı ettır. e zaman hakyerince karar verildi. sının duruşması bitti, İstanbul ağırce-
~ ha111 lııın arzumuzla, bizim irademiz- bir romandan, tiyatro eserinden bahset- Bursada. ıençberlik eden ve oradan za hakye.ri, kararını bildirdi. 
~U 01:narnııtrr ki onların ne işe ya- seniz: "Tezi nedir? ne isbat etmek isti- buraya gelen Alinin, tehevvüre kapı. Suçlu, Kadirgada bahçıvanlık ve 
'rt ~cegini düşünelim. Kainat var, yor?" diye bir soran bulunur. Bir ro • !arak 30.4.35 de bu suçu i§lediği, ömer Aksa.rayda. kahvecilik etmiş olan GÇ. 

''~hayat var; istesek de var, iste- manın tezini sormak da edebiyatta bir Rıza ve daha başka bazı şahitlerin ifa riceli Aslan oğlu Ragıptır. Bu dellkan 
~ ~-.. fayda aramaktır. Şahıslar yaratmak, bir delerile ve diğer delillerle sa.bit ol- lı, 0 bostanı Yani Hisakidis isimli bi-

~ıı lor •ıze ekmeğin ne faydası olduğu- ihtirası tasvir etmek kafi bir şey de· muş, kendisinin g6ya bıçakla Ahme- rinin karısından kiralamış. Bostan, e-
0itııl\ d\ltn. Ekmek bizim, yani insan ğil midir ki bundan başka o romanın bir din hücumuna uğradığı ve bunun üze- sasen yalnız kadmınmış; kocasının 
~dıı~' a_rı üzerinde zaten var olarak de bir. şey isbat .. e~~si~i arıyo~u_z: rine, canını kurtarmak maksadile ona bunda hissesi yokmuş. Günün birinde 
~d tt _bı: §ey değildir. Onu kendi (Gerçı şahrs tasvınnı, ıhtıras tahlılını bıçak saplıyarak kaçtığı yolundaki kira müddeti bitmi.~. Ragıp, bostanda 
llıaaı, ınittır. llem insanın ekmek yap- de bir "tez" sayanlar var ama onlar müdafaası, reddedilmiş ve suçu işle- yetiştirdiği mahsulatı, kira mUddeti
~· Çi~~ın bal yapmasr gibi de değil- kullandıkları kelimelerin manasrru bil - yişinde bu noktadan cezayı azaltıcı se- nin uza.tıla.cağı kana.atile, yerinden kal 
~ llı iın Usaresini bal haline koymak miyor, ''tez" 'kelimesini, daha kibar ve- bep bulunmadığı neticesine varıl~- dmna.mrş. Hatta yeni kiraya malısu. 
~e .:;ırclen her şey, anrun gövde - ya daha alimane olsun diye "mevzu" tır. ben yüz lir& da. vermiş. Fakat, vak'a 
'4l1- >l dır-, Ekmek böyle tabii vasıta- kelimesi yerine kullanıyorlar demek • Ali, on beş sene ağır hapse mah- günü kadmm kocası, yanında. eli si-
~ biı:ıtltnaz, llcm her an bal yapma- tir.) kfun olmuş, sabıkası olmadığı anlaşıl. lihlr adamla.rla. gelerek, bahçıvanı o-
>.~i halde insan oğlu ekmek Halbuki musiki gibi, resim gibi ede- dığından, 2330 numaralı af kanunu- radan ~ık:m&sl için zorlamış. Bu yüz-

'ia!a so~dan öğrenir. biyat da, bir fayda gözetmemek bir tez nun 4 Uncü maddesine göre ceza müd- den ka.vga. çıkm.ış ve Göriceli Aslan 
'ba;ak ıçin yemeğe muhtacrz. Bil- müdafaasına kalkışmamak şartile güzel detinin beş senesi indirilmi§, suçlu, on oğlu Ragıp, ta.banca.!ma el atmış, Ya. 
dt, hilttın atılar gibi... Fakat insan oğlu eserler verebilir. Bu sgylediğimin "Sa- seneye mahkfun kalm:ışt.U'. Fer'i ce- ni Hisakidise kurşun sıkmış, kurşun
~ ~İ)' ç· ~l1Vanl~r gibi, otu, yemişi, nat sanat içindir'.' iddiaSI ile hiç bir za1a.r da yerine getirilecek, kendisine lar, karma ve gl>ğüse rastlamış. Ya-
h1a~ .. YiYerck de yaşryabilirdi. öy- alakası yoktur; çünkü sanatkar, eserin- 6000 kuruş duruşma. masrafı da öde- ra.lr, etraftakiler tarafından hastaha-

~en . ~a razı olmamrş, otu, eti ye- de §ahsiyetini, yani hisleri, heyecanlan tilecektir. neye ka.ldınlmış, uzun süren tedavi i. 
~~"'a Pııırnıeği, onları birtakım hazır- gibi fikirlerini de, di.inya hakkrnldaki te- ~-- le iyileşmiş. 
~ ~ ~bi tutnıağr icad etmiş. Bunun- Jakkisini de aksettinnemelidir, eserinin A J } Davacı Ya.ni Hisa.kidis, karar cel-
~hatla lınanırş, yiyeceği hayvanların, bayat ile bir alakası olmamalrdrr demi- sri yo cu sa onu sesine gelmişti. Göriceli Aslan oğlu 
~ :Snt~n :Yetişmesine kanştnIJ. yorum. Sanat eserinde bir fikir olabilir, Ragıp, mevkuftur. Avukatı Şefik de, 

Müddeiumumiliği Kaşif Kumral 
temsil ediyordu. Reis Refik, 8.za Ci
l.at ve Abdurrahman Şeref tarafların
dan ittifakla verilen karar okundu. 

Hakyeri, Ragıbın öldürmek kasti. 
le yaralamak suçunu işlediğini sabit 
gördü. 448 e göre on beş seneden ten
zilc.n on seneye, yaşını da gözeterek 
yedi sene altı aya mahküm etti. Katil 
kastı, fişeklerin karın ve göğüs gibi 
yerlere isa.betile sübut bul.muştu. An· 
cak, Yani Hisakidisin bostanda hisse
si bulunmaması, kansından noterlik
te vekalet de almadan gelmesi ve ~ 
kaddü.m. eden ahvale göre kira müd. 
deti uzatılarak orada bırakılacağını 

sanan, malsa.bibi kadının mahsuben 
verdiği yüz lirayı almış olmasına gü
venen ve bu sebeple ına.lısulatı kaldır
mıyan bahçıvanı sil8.hl! adamlar vasr
tasile, mrla, şiddetle oradan çıkanna. 
ğa girişmesi, tahrik mahiyetinde gö
rülerek, yedi sene altı ay ceza müdde
ti de beş seneye indirildi. 

Ra.gıbm davacıya yüz lira tazmi
nat ödemesi, 4.000 kuruş duruşma 

masraf mı vermesi de bu ara.da ka.rar
laştmldr. Ayni zamanda. diier f er'l 
cezalar da.1 .• l.''1 bu ~ğraşmalann, zahmetlerin bir şahsiyeti~ bütün a~ıleri bulunab~- 8 ·rçok salonlardan daha celsede hazırdı. 

,e~~~?~~un~~"·&~ ~hlu~~t~~b~~~~ ı ------------------------------~~~ek haline gelmesi, bir düşü- yorum. Bu°;1ar biribirinden büsbütün üstün ya ıiacak M k m maaşlarının kaldırıldıg" ına göre 
o ı.aıııor, ne uzun bir iş ... insan oğ- ayn ıeylerdır. Fayda anyanlar, tez an- Merkez Rihtmı hanlle Çinili Rıh- a 3 

~: e~ rtlete ni~in katlanıyor? Dahasr yanlar bunu kavny~or. ve sanatı tını hanı arasında yapılacak olan urf ı • ı 
~4t,. elt yapmak insanl:la insiyaki propagandaya alet etmek astiyor. Ceza- sal anı h lanın JU. Is ekter erın maaş arı 
~~~n bal yapması gibi değil- suu görUyorla.r: hiç ~ir şey .. isbat elde • ~0~C: eti C:~k& ~~. y!J ..,. p • · 

• nnı uuı.ı ıwll ıırıu ım- Jıayıı medıklen gibi eıcrlcrı de guıcl olmu - Y'. da ..., A.:ıı.;;: -Hı.~. ~. • • • ? 
r. -J, kara N. . ? Ionun ı.nşa.sm en r.MY- Wö.Kaa&r <>- 1 k ~ l'qfıktı yormuş. ıçın .• yor. v ld ğundan mı 

ı. Slt •tt eloneği buğdaydan, pişmiş lacak gümrük müdürlüğll o u . . aza aca . 
"~" en dab H Liman Umum MUdUrlU§Unde plinın dahili tertibatında bazı değışık ~ . de öne ~ Iez~~li :u:u§~ ~t- yapılan toplantı likler yaptıra.bilecektir. Allkada.r bir 
~~§llla •. e ezze ız u u~ r a zat yeni salon için şunları söylem.if-'lllııe . kıçın de kendini yormuıtur. Kip te .. ....aı.1armm mümessilleri dün s· • 'Çkiye 1 'b. "!jCW.U tir: 

l,lıt tedrisat ispek;terlerinin m~la.
rı önümüzdeki mali sene başından iti
baren vili.yet idarei hususiycsinden a
lınarak müvazenei umumiyeye veril
mektedir. Bu durum kareısmda idarei 
hususiye bütçesine de müvazenei umu
miyeden kültür direktörlükleri katip 
ve müstahdemleri nakledilecektir. 

vazeneyi umumiyede gösterilen Kıde
me göre zam alarak çalışacaklardır. 

ıt_~ ~e ba§k a 
1tmamız gı 1

·•• öğleden evvel ve sonra tetkikler yap- _Yeni salon, bir çok büyilk me:rn-
~ ~tfh a bir şey sorayım: "Fay • mışlardır. Öğleden sonra. Liman umum leketlerin salonlarından çok üstün o

Ha.len almakta olduklan makam 
paralan bu suretle ortadan kalkmr§ 
olaca.ktır. 

d th..... uınunun faydası ne imit de müd' ur" ıu··gun-.. de Raufi Manyasın ,..,..,, 
ş ... ııi!iı? ı.-s- la.caktll'. Bilhassa kolaylık, birinci 

lıt falltıa "arın k • • b" . kan.lığında bir toplantı yapılarak muh safta. gelecek, gelen ve giden yolcular Fakat yeni vaziyette makam para
sını kaldırdıktan sonra ispekterlerin 
ellerine bugiln almış oldukları maaş 

nisbetinde maaş geçem.iyeoektlr. Yük
sek maaşlı olanlar müstesna. olnıalC 

Uz.ere her ispekter umumt maaştan 

15-20 lira kadar kaybedecektir. 

~t'"i'daa a ıstıyonım: ır §eyın telif işler ve mümessillere verilecek i- her turıu kolaylı.;;.. göreceklerdir. 
t~ ~ olacağım sormak, itibari bir za.hat etrafında görüşülmüştür. Binanın mim~ tarzına da. husust 

b.- ~l'llbıebu11 etmektir; yalnız tabi.ati Futbol Federasyonuna bir ehemmiyet verilecektir.,, 
~l'lıı l atak değil, insan oğlunun 
~C~ttrrtlevzualara da bağlanarak dil- elli bin lira 

İspekterlerin maaşları 25 liradan 
ba.şlıyacak ve daha fazla kıdemi olan 
ispekterler barem kanununa göre mü-'ıı~llııllı ' Payda mevzuasıru kabul edi- Türkspor Kurumunun munzam tah-

~~~; ~lezzet aramağr kabul ediyor- sisat olarak futbol federasyonuna elli 
sı:ttcğı ... ~at de böyle bir mevzuadrr. bin lira vereceği ve kurumun bu tahsi
~ tbc~ §eyin lezzetli olmasma ni- sat hakkındaki teklifinin de Meclisin 

i'tlası ~'<lliYet veriyorsunuz? Lezzetin bugi.inkü içtimamda müzakere ve kabul 
l edir? edileceği Ankaradan bildirilmektedir. 

'"-'~2et' ... t 1 t~i'cce~· ın, ekmeğin fa}~dasr yoktur Çıkarılan va man ar 
~ t tcç-tın; hayatı daha tatlr, daha Tramvay tir ketinin çok ceıa kesme-
~ıt~ilk1~~~ernize yardrm eder. Fakat si üzerine bir kısım vatmanlar yazın it-

' 'ltttıe~· n san<ıtrn da faydasr var - !erini bırakmışlardr, Şirket vatman az -

lııı ll&a ın faydasr gibi. lığr karşrsrri::la eskiden çıkmrş alanlan 
baılltn ekmek yapmasr, annm yeniden hizmete almaya karar vermiş-

~ ht/<:Pnıası gibi değildir, insi- tir. Bunlar yeniden yirmi günlük bir 
~ı-.l'J~o~tu d 

1 değildir t:lcdim. Belki bu kursa tabi tutulacaklardır. 

Yarın Maraş'ın 

kurtuluş günü 
Yarm Maraş kurtuluşunun 17 inci 

yılına tesadüf ediyor. Bu münasebetle 
şehrimizde bulunan 300 kadar Ma.raş
lı yann Eminönü Halkevinde toplana
rak bugünü tes'it edecektir. Merasim 
öğleden sonra saat 2,30 da başhyacak. 
trr. Mara..şlılar bu seneki merasimi ge
çen her yıla. nazaran daha canlı ve da
ha fevkalade kutlulamak için her ted-

biri almı§ bulunuyorlar. !stikla.I mar
şından sonra merasim başlıyacak ve 
toplantıyı şair Necip Fazıl Kısakürck 
heyecanlı bir hitabe ile açacaktır. Ne
cip Fazıldan sonra birçok hatipler söz 
söyliyecek, eiirlcr okunacak vak'alar 
anlatılacaktır. 

Bu suretle Mara.~lılar tarihlerinin 
en mühim hi\disesi ve lstiklal savaşı
nın en gUzcl levhalarından biri olan 
Maraş müdafaasını bütUn çizgilerile 
yaşıyacaklardır. 

Onun için Bakanlık incelemeler yap 

mağa. başlamıştır. İspekterlerin bu

günkü aldığı maaş miktarının dlişme

mesi için formüller aranmaktadır. 
tspekterler m'Jvazenei umumiye a. 

lındıktan sonra Kültür Bakanlığı ilk 

tedrisat direktörlüğünde kurulan bir 

büro tarafından idare edilecektir. BU-

ro ispekterler için her zaman yeni bir 

çalışma mmtakası gösterecektir. 

• '·. • • 1 ·~, , .... •• .. ıtı haı eğildir. Kö~ğin şammesini, Tathcı izzet kur-=un boruuu 1 '•· Yaprna k bT · · k 11 "I' 1 

c~ t.'loiYaki" d' a ı ı~etını u an - kemer yapmış l --------\,_ taj tıi . . ır <le msanm zekasınr GlJNLbR.fN- P~S'INDbN -------~-441"ıtı le Çın "ınsiyaki" değildir? Hay. Pangaltıda Agopyan hanının bir 
ı_'ll, ha 01\uşın d · k katındaki abdesthaneye girerek iki ~ırı tta ha a an, cemıyet urma -
tı)ab~ ~ltJp. zan yapa yalnız yaşadık • lira kıymetinde bir kurşun boruyu a
s 11~ 1lıtdi d ıns::.n oğlu da onlar gibi ya- §Irmaktan suçlu olarak yakalanan tat j 
~~ U t0!>lu emek kabil midir? Hayır; lıcı İzzet, meşhut suçlar kanununa gö-
1~~·' tclta 0l<ırak yaşamak, konuş _ re, Sultanahmet üçüncü sulh ceza hak 1 

it~~ "d.ır s;• iıletmck insanın tabiati yerinde duruşması yapılarak, hakim 
~;ı ttttıc~ krneei foydasr olduğu için İhsan tarafından iki ay hapis karari
.. t içitı ' 11~1iat eserini b!r faydasr ol- le cezalandınldı ve alıkonuldu. Suçlu. 
~ ~~clt v~~Ude getirmez; ekmeği nun iki yüz kuruş duru~a masraf mı 
\:~ l'ııtı ' Şıır Y<>zmak, resim yapmak ödemesi de karar altına alındı. 

~"tı~ ı .... ~.!?\rcttiği şeydir. f nsanın Tatlıcı !zzet, hanın kapısından çı-
~~~ a\lt b uclldu" budur. karken Ömer isimli biri tarafından yal 
ıııc~ İıı tı~~a ekseriya dikkat etmeyiz. kalanmış, üzeri aranınca kur~un boru-1 
~ttr ile tasın icad edildiğini düşün _ yu beline kemer vaziyetinde bağlamış' 
'ııı~-t. Car;tı~tın bir faydasr olmasını olduğu göıülmÜ!j! 
tıııltı ~lı:ıllt~t.r ki güzel sanatler ara - :::::::=::r.:::::::::::::::m:::::::::::::: ... ::m::.T: 
~lııı

11

'tıır.ş~i!~Ydanın csaretind~n kur-~~ Ankara- Bükreş H 
-r1:3~~. ı!e ın, ronı:ının, rc:.:nın, hey· ı:~ :: 
~ "lr }'arıy ;ı; k k' •• E . .. ı... .. Ol ~arıt ac~oını ço ımse so- :: Sadri rtemın :: 
·ııa t ~~ ının, bir senfoninin ne fay- ii i :! 
~ , '~tt. ~ dU;Unmck kime.enin ak- i! S 0 n e S e r !! 
~tt.~I\ elki bu da musikinin, gü- i! Yakı"da fllkıyor Ü 

,, . ._.en eskisi oldug-unu lsbat :: .......... ___ .. _ .... • .. ·:::-::.".:;..o:;..";:g 
11:1 • ······------------.. --- 1 1htiyacr insanlarda bir 

: • • ' ' ""- ... • ' • • •• -:. : '•ı ~ 

Siyaset ded·koduları 
lngiliz Hariciye Nazırı Eden iki hafta istirahat 

etmek için (Nis) e gitti. llk bakışta bunu pek tabii 

görürüz. Çünkü lngiliz Nazırı da insandır. Son za

manların üzücü mesaisi ile sinirleri çok yorulmuş ola

bilir. Bu itibarla iki haf ta için F ransanın cenup sa· 

hillerinde knfasmı dinlendirmek hakkı değil midir? 

Fakat Avrupanm siyaset simsarları böyle dü
şünmüyorlar. Eden'in bugünlerde Londradan ayrıl

masına ve iki hafta iş ba§ından uzak kalmasına türlü 
türlü manalar veriyorlar. Bazıları: 

- Eden hareket etmezden evvel Jngiliz vilke· 
lası bir içtima yapmı~tı. Galiba ' bu içtimada İngiliz 

Hariciye Nazrrı Almanyanın sömürge taleplerini hak

lı buldu. Bu hususta diğer nazırlarla arasında fikir ih

tilafı çıktı. Almanyanın Londra büyük elçisi Rib':. 

bentrop'un sömürge meselesini resmen ortaya atmak 

için Londraya gittiği bir sırada merkezden uzaklaş-

mak suretile bir diplomatik tedbir almağa lüzum gör
dü . ., diyorlar. Bazıları da: 

- Hayır, Eden'in (Nis) e gidişi bilakis Hitler'in 

mümessili ile arası iyi olmamasındandır. Ribben· 

trop'un İngiliz Muhafazakar Partisi arasında birçok 

dostları var. Bunlar vasıtasile siyasi entrikalar çevi· 

rir. Bu hal ·Eden'in hiç hoşuna gitmez. Hele son gün· 

lerde Ribentrop·un krala itimatnamesini verirken na· 

zi selamı vermesi, böyle selam verirken "Haly Hit• 

ler!" demesi saray adetlerine son derece bağlı olan 

lngilizleri sinirlendirmiştir. ihtimal ki Eden Akdeniz 

sahillerinin havası ile bu sinirliliğini biraz teskin et-

meğe ihtiyaç görmüştür!., 

Diye tefsiratta bulunuyorlar; yani bulutlardan 

nem kapar gibi hadiselerden mana çıkarıyorlar. 

Hasan Kumçayı 
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iki senede l 
50 milyon yolcu 
Bu~ çıkan beledıye Ekonomik is

tatistikler bülteninde f staubuldaki na. 
kil vasıtaları ve taı-ııdıkları yoku a
detleri hakkında etraflı malümat \'ar
dır. 

Buna göre 931 şen,RındC> Akav \'a-• . 

Kat;/ ve serseri M • 
Sovduğu ev'ef1 

biter birer 
•• • 

gosterıyor 
• 

Hırsız a11n ,akma 1 

.e1 ıe ao aşı /.:.farı 
ı.n,osı aı purl&n 16,882 808 yoku 9;35 senc:·r. 

de 11,083,188 yolcu taı::m:ıı:;:lardır. 
Polis, ger,e geç oo.kit ~tığı 

yolcuya şöyle diyor: 
Kış gecesinde sıcak bir salondaki Ta..te!!n aon ~/erinde, bardan dö-

Kadirgada poli; Hasan s-' 
düren ve beş kişiyi yarabY" 
Nazını ile arkadaşı BahriYeJi 
birinci sorgu hakimlığince u-1111 
mişlerdi. Dün iki suçlu tevkif 
alınarak Emnyet direktörliiiil 

93:5 &.?ı.esinde b r sene e\"Yeline na
zaran yolcu adedinde 200,000 kadaı 

bir fazl~ık vardır. 923 senesiude ta
şman. yolcu miktan ise 968.319 dur. 

toplantıda, ikram: nen üç yolcu arasındaki konuşma: 
- Bıı ne htıl1 &ık.'KS'ntza, sağtJa.n 

sokı yalpa vı.oııyor.'ltnıuz. Belli olacak 
derecede sarhoşsunuz, muhakkak! 

- Bir tane daha pasta almaz mısı- - Soot kaç1 
111z1 Kibritine oakan, cevap veriyor: 

- Çok teşekkür ederim, istemem. - Salı! 

Şirketi Hayriyen·n 27 vapuru ise 
- Sahi mi1 iki tane yedim! Vçüncü yolcu: 
- Elbette, yal 

muhteJü senelerde BU mıktar yolcu ta- ç 1. ··k·· y bb· ı 8 d 
- Doğrusmııı isterseniz, iki değil, - Ne1. Ben salı günleri hiç bir 

şubesine getirilmişler, mü 
tıkları hırsızlıklardan dolaY' 

o.nn t . - oı. şu ur ara ı. ense, e. 
_.ışır. ı· d. 

altı tane yediniz; ama zaran yek, ye. nakil vasıtasına binmeği uğur Ba!'· 
. ır ım smmıordum! 

931 senesınde 10,072,051, 932 SE'· - - - • 
dincisini de bı.ıyunomz! mam. Şu ha"IM hemen inmeliyim! 

·~~~~--- -·~~~~~~--~-

nesinde 9.495,450, 933 s enesindc 1 

8,987,799, 934 senesinde 9,098.620. 9:J5 
ııenesinde 9,026,263 yolcu ta.~ımışlar
dır. Buna göre ~aziçi yolcuları 931 
senesinden 933 senesi sonuna kadar 
azalmış, 934 senesinde tekrar artmıya 
'başlamıştır. Haliç vapurlarının tası
dıklan yolcu miktan da 931 senesinde 
4,944,101, 932 senesinde 4,851,098, 933 
nesinde 9,495,450, 933 senesinde 
4,066,449, 935 senesinde 3.602,120 yol
cu taşınmıştır. 931 senesindenberi Ha. 
liç yolcuları düşmüştür. 

·. Rer Gtiil.Bir lliftaye 
- Oğlum biraz su versene .. 
- Muza.Ifer veriver şuna su. 

İhtiyar kadın damarları ince 
bir kertenkeleye benziyen buruşuk e
lini bardağa götürdü. Ve gözlerini ya
rı ezici, yan yalvancı bir bakışla oğ
luna döndürerek suyunu içti. Kısık 

öksürüklerle yırtılan boğazını bir iki 
defa oynattıktan sonra bir şey söyle. 
mek ister gibi ileriye doğru kalkmak 
istedi. Sonra kendini tutamıyarak ya-

Kapanıp açılan 
pencereler 

Ayni vapurlarla 1913 senesinde 
10,321,141, 923 senesinde 8,072,770, 
925 senesinde 7 516,573 yolcu nakledil 
mğine göre Haliç vapurlarının müş
terileri yirmi senedenberi yavaş ya
vaş azalmaktadır. 

İstanbulda deniz nakil vasıtalarile 
taşınan yo1cu sayısı umumi yekun iti
barile 934 SE'nesinde 24,047,870, 935 
senesinde 23,711,569 dur. 

16 kimsesiz çocuk 

iyi ahlaklı olduklarını 
ispat edecekler mi? 

Ga.latade.ki- Kimsesi& Çocukiaı- YW"
dt.ıJJdM 1& ~lak geçeıı sene muhtelif 
mtleoaeaelere ve it yerlerine dağıtıl
mışlardı. Geceleri Yurtta yatan bu 
çocuklar mayıs nihayetine kadar Yurt 
müdürlüğüpün nc7.aıeti altmda t.uıun. 
duruJacaklardır, Bir .sene zarfında hiç 
bir suiahlaki götji!miyen, işine mun
tazam devanı eden çocuklara mayıs 

sonunda birer tPmiz kağıt verilecek, 
bu liğıdı taşıyanların her yerde na
m~Ie çalı .abilecek birer vatanda§ ol 
dugu. krndılerine her hususta itimat 
edilebıleeeği yazılacaktır. 

Suıahli.ki görülenlere ise böyle bir 
lüğlt verilmiyeceği gibi kendileri de 
za.brtaya teslim edileçekler ve daimi 
surette zabıta nezareti altında bulun
dm-ulacaklardır. 

Şimdiye kadar g~n zaman zarfın. 
da on altı çocuk da bir suiahlik gö
.rUlmemiştir. Bununla beraber kat'i 
bir karar v~rılebilmesi için daha dört 
aylık bir zaman vardır. 

Yeni Eaerler J 

YENi TORK I 
EmJnönU Halkevl taratmdan her ay <:ı• 

karılmakta olan (Yeni Türk) ün {50) inci 
sayısı çıkmııtır. Bu sayıda: 

Aglh Sırn Levent. Zlyaettln Fahri, H. 
Namık Orkun, Nahit Sırrı, Salih Münir Çor
lu, Rqtt Gökdemlr, Naki Tezel, Nusret Sa
ta Co3kun glbJ tanmıv.rı imzaların yazda •

1 n vardır. 

tağına düştü. • 
Hastaydı. Bir haftadanberi ağzına 

bir şey girmemişti. Oğlunun kendisine 
karşı bu derece hainlik etmesi. ona su 
vermekten bile çekinmesi aklına gel
dik<;e düşünmek istemiyor gibi bir hal 
le gözlerini kırpıştınyor ve sıklaı::an 

öksilriikleri arasmda bir calı süpürge
sine dönen elini ağzına. götürüyor. bir 
mercimek tanesi kadar kücülen gözk. 
rini kapıyarak kendinden geçiyordu. 
Haydar hali anasının yalandan has
talandığım ve eskiden olduğu gibi yi-
ne~~~ PM~r~ ba'? 
hane etti~ 8aDıJj>rdU. ~ ~. 
nası 'bir iki defa d'kha yalaıidan h~ 
tl\lanmış, ve bu yibden çocuğunun bir 
işe girerek bir k~ kuruş getirmesini 
temin etm;ll_ti. Fakat bu sefer sabiden, 
belki de ke"l.d"cıini alıp götürecek ·olan 
bir ha!itah<Ya utulduğu halde oğlu bir 
tiirlil ina'lmtyC\rdu. Bu yüzden anacıı

nm istediği suyu bile vermemi!;, Mu
zaffere verdirmiRti. O anasına bavağı 
düşman kesilm:ı:ıti. Öy'e ya bütün ar· 
kadaşları mektebe giderken onu ana
sının berber çıraklığına vermesi, oku
maya düşkUn ve hevesli olan bir ço
cuğun daha on altı on yedi yaşlarında 
mektepten alınması doğru bir hare\et 
miydi? Hsı.ydar anasının, kocası öldük 
ten sonra orada burada çamaşır yıit'• 
yarak kendini ve oğlunu ge<;indirdiği
ni, onu hangi para ile besleyip, hangi 
para ile okutacağını di.isünmüyor; şu 
islenmiş lambanın altında dirseğini al
nına dayıyarak acı düşüncelere dalı

yordu. 
Önceleri o da mektepli bir çocuk. 

tu. Ona da diğer arkadaşlan gibi bü
tün tanıdıklan ve muhiti iyi gözle ba
kıyordu. Fakat mektepten çıkıp da 
berber çıraklığına girince artık ken
dişine karşı e;ıi hürmetin azaldığını 
liseye, kolleje giden arkadaşlarının ya. 
nmda ne kadar ldlc;Uk dtlşttlğibıü -gö
rerek bulunJağu dtıkkanı bırakmış ve 
annesinin başına kalarak öteki arka
da.,ıan gibi kahve kahve gezmeğe, cad 

de cadde dolaşmağa başlamıştı. Yal
nız, arkadaşları sabahleyin mektebe 
gidip ikindiye kadar onu yalnız bırak. 
tıklarından, o da onlar gelinceye ka
dar bir ikı i~s'iz giiçsüz serseri ile ar
kadaş oluyor ve vaktini böyle geçrri
yordu. Düsünüyordu: Bugün bu ser. 
seri hayata dfüıme.8inin sebebi annesi 
değil miydi? O ne kadar yoksul olsa 
dişini sıkıp okutmalı değil miydi? Bu
nunla beraber okuyup da ne olacaktı? 
Böyle serbest hayat, kimsenin ağız 

kokusunu dinlemeden yaşamak daha 
iyi değil miydi? Artık mektepli arka
daşlanndan büsbütUn soğümuş, kendi
si gibi kafıtdarl<>r bulmtıstu. Bilhassa 
bunlardan Muzaffer, onun bu sıkıntılı 
ftmanlannda yanından aynlmıyan. o
nun her derdine ortak olan külbanbe~ 
fakat temiz blF'~uktu. Bil' aralık 
~ dü~ünen Hayaan duntu: 

- Haydar 
- Ne var? 
- Anan gerçekten h~sta mı der-

sin? 
- Ne bileyim. 
- Gel, hazır o uyurlı;en cizdamı çe-

kelim. 
- İyi olur, kahveye gidip iki cift 

laf ederiz. Ve sessizce ayaklannın u
cuna basarak, oda ka pısmdan bahçeye 
oradan da sokağa çıktılar. 

• • • 
Kadın gözlerini actı. oğluna sesler-

di. Ses gelmeyince yatağına dil~tü. Az 
sonra midesinden doğru duyduğu bir 
sancı ile tekrar yatr.3Jndan fırladı: 

- Ah ... Oğlum nerdesin '! 
Hastaya bir titreme geldi. Sancının 

verdiği iztirap arasında gözlf'rinden 
yaşlar döküldiL B'r sancı, bir nöbet. .. 
Kıvranmıya başladı: 

- Ah kimse yok mu? 
Ev~ kimse yoktu. Sağında, solun

da bir sürü insan. dört beR adım ötede 
bir polis noktası ve yer yüzünde mil
yarlarca inan bulunduğu halde kim
se yoktu. Birden vücudünden soğuk 
terler döküldti.ilnü hissetti. 

- Ah .. dedi. Biliyorum, bunlar ecel 
teri. Alallmn beni sen konı? Pencett
Yft yaklamıalt ve cama vurarak kom
şulan ca~ıık istroi. Yerinden kal
kamadı. Ba~rmak istedi. Solu~ çık-

Halkın Dilekleri 
Talebeler için ayrı bir vagon tahsis edilemez mi? 

Oniversiteden 1. Seçkin imzaaile Balurköyden yazı

lıyor: 

Sabahleyin mektebe gitme zamanlarımız halkın da va
melerme gitme zamanlarına tesadüf ettiği için vagonlann 
en izdihamlı bulunduğu anlardıc. Bu sebeple, halkın ek

serialnin aıgara içmesinden vagonlar dumandan göz gözü 

18rmiyecek bir hal alıyor. Biz otunnağa imkan bulamıya

M ,atmurlu, fırtınalı ve hattı tipili havalarda bile ııhha

tlmbi tehlikeye koyarak sahanhklarda durmağa mecbur 
bbyoru. 

Pabt mfnakere ve imtihanlarımız oldutu günler ya

ıma Rathk bir zamanımızın bota gitmemesi için bebeme-

hal bu kesif duman tabakası altında kitabımızı açıp biraz 

olsun o ıunkü dersimizi gözden gcçirmeğe çahgtıjımız ıı
ro:da, yanı ba,ımızda adeta nira atarcasına ; 

- Kalplere vur bir zımba! ... 

nidası yükseliyor. Yahut zürafadan bazıları bir takım na 
hoş sözlerle vagon halkını guldiirmeğe çahııyor. Bittabi 

okuduğumı zdan bir şey anlamıyoruz. 
Kar4eşlerimı.z ve ağabeylerimizle yüzden fazla yekfır .. 

tutan qiz talebelcri'1 yarQD saatlik gibi bir umanı heder 

ol•p gitmesine ve aıılıhatleı-~in tehlikeye uğramasına 

meydan verilmemesi için. bir veya iki vagonun talebeye 

tahıil edilmesini Devlet Dela.iryollanndan beklen. t .. 
• 

Yazan~ 

Rüştü 

Şardağ 

madı. Ölecekti. İşte bunu kendi de bi
liyor fakat sıcak bir yuze" kil" "'k b' .J , çu ır 

"Bursa Teshilat anbarI:'..'1' 
motöründen kumaş aşırtnP--: 
tayf a Şerafettinle, bu k~ 
masma vasıtalık etmekten sUY.: 
daşı Tahsin ve bu malı, ~ 
duğunu bilerek satın alınP-
Balatta mukim Nesim, S 
birinci sulh ceza hakyeri b 
şit taraf mdan sorguya çe 
haklarında tevkif müzekkereııl 
di. 

Sorgusu yapılan İsmail ' 
fa, serbest bırakıldı. 

Motörden aşırılan kum~ 
112 liradır. Yahudi, bunu 44 
raya 111.tm almış! 

alakaya hasret kalarak kimseyi gör
meden, hele bağrın.dan kopan çocuğu
nu bile dizlerQıin dibinde okşamadan 

gideceğini dü5Undükçe zaten pörsümüş 
bir killçeye dönen vUcudUnü bir yilk 
gibi daha fazla taşımanın manasızlı
ğını anlıygr.du, Ni~t.öldUğünU be},. 
ki e~aR pu,yanlar oıur-.fli34" tıan blr --. ....... ----------ı: 
hamle fürkolunu kaldırdt.·'Ve bir <§eki 
taşı gibi kalkan bu siska kol cama çarp Geçen ay zarfında istan 
tı; kadın oracıkta pencerenbı dibinde apartıman, 25 ev yapılmış, 208 
yere yıkılan ipek bir lnmıaşm yığılışı mir edilmi!tir. 
gibi çöktü kaldı.. Pencereden ölünün l------------
saçlarma çarpan ku.gm bir gUneş bir toruna ha.her vermek, mahall' 
kısım ııığını da yatağın yanrbaşmda- nı çağırmak para bulmak 
ki iskemlede dizili duran baş ağrısına nazeyi evden çıkarıp bir 
birebir sirke şişesine, ince bir tülben- mek laznndı. Bir aralık do 
din kenarlarma, bir bardağın porta- tirdiler. o da gömülmesine 
kal posalarile sıvanmış ağzına ve sarı· rek gitti. ~nra Muzaffer 
dığın üzerinde duran sathi dökülmüş sında bekliyerek mahalle · 
c:inko bir çorba tasına serpiştiriyor ve ber vermek iç\ıı Haydan ·· 
bu kirli mezbel~e bir hattı müstakim saat sonra Haydar imamla 
halinde uıanan kıvılcımlı tozlan sU- di. Fakat ölünün yastığuıJJı 
ktin icindeki odadan dışarıya uzun ve buldukları yarım lira va hP 
sessiz bir acı hA linde uzatıyordu. madığından kapının önUnde 

• • 4 rültU koptu. Günlerdenberi·~~.a. 
Haydari& Muzaffer hastayı uyan- tenlere kulağını tıkamış ~ 

dırmamak için sessizce ~eriye girdi- komşu pencerelerini açıp Ol 

ler. Haydar kapının yanında durakla. gidermek için c:ocuklannı İti 
dı. gönderdiler ve ihtiyar ç 

- Muzaffer, dedi. Bu kadına bir öldüğünü öğrenince: 
fenalık mı, baygınlık mı geldi dersin. - Ha! O zaten belli idi· 
Yoksa anneciğime; met evlcsin, kurtuldu kadJOr 

Muzafferin hastanın yüzUne baka- pence;elt>rini t<'krar kapa.t 
rak çekilmesi bir oldu: Muzaffer üç dört dakilt• 

- Gel bak dedt. İhtiyara bir şey veye gidin bir iki ark<>da ue 
olmuş, bitmiş galiba. Haydar anasınm lardan da to~dıitı beş on. 
üzerine eğildi onu sarsmıya başladı. kanp hocaya vererek isi b• 
Sonra birdenbire kafasını pencerenin sıra arkadacıları Havcl ra a 
pervazına vurarak hıçkırmaya başla- dikce o da lafa k~~·vor "e 
dı. Muzaffer de üzüldü. Öyle ya bu - Tab~i canım d··· r~ıı. 
kadıncağız ne de olsa şağbğmda oğlu- kisi de C'OC'Uk uk artı t. }! 
nu besliyor, orada burada çama~ır y•. lan dikecei!-iz. 13 ... ,.ıın de 
kıvarak onun ceo hardııbnı bile ek- hem de lx'ni sına ,....,.,. bU 
sik etmiyordu. Şimdi Haydarın hali yava btraktı da övle .. ·ıti. 
ne olacaktı? Çaresiz arkadaşını avut- met e:vlesin. biz de böyle . 
mıya başladı: ona rahmet okuyoruz. geı;İP 

- Haydarcığım. ağlamakla iş ol
maz, bak sen artık bu evin temeli de
mekıdn, ev sana bakıyor. 

- Boş evin mi temli olacağım. Bı-
rak Allahını seversen Muza.fer... Ki
mim kaldı ki • 

Az sonra Muafferin kolunda sü
rüklenerek bahçeye çıktı. İnanmıyor
du. Belki ölmemiftir, bayılmıştır di
yerek içeri girmek, onu sarsmak isti
yonlu. Muzaffer yine avutmasmda de
vam etti: 

- Ne yapalım kardeşim, üzülme, 
toprağı bol olsun. RahmeW iyi kadın. 
dL Fıkatayı ben de anam gibi sever
dim. 

NihaY,et dUfündüler, Belediye dok· 

• • • 
Bu ölüm hadisesi geçeU 

muştu. Haydar karnını da 
kaç gündür bakkala ya 
ödiyebilmek için Muzaffet1' 
vin eşyalannı mezada 
başka çare bulamamıt ~ 
dar sa.ttırmıştı. 

Anası öldüğü gün 
pıyan evler bu hadise k 
cerelerini tekrar actılar· 
arasından uzanan başlar: 

- Bakın ıu itlere! di 
lan neymit acaba; kadtıı 
mez evin ea.valarmı 
lar .. , 
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Anasını Gör lngilterede casus teşkilatı 
i:; .. ,,,,,.,,,, .... ~ .. !. .. ~ ... ! ... ~ ... ! ........... ~ ... ! .......... ,, ........... ,,...... Kaç kol üzerinde ça li şıgor? 
"-11·~.~.~ •••• 1 Yazan: Sermet Muhtar Alus !Vo. 103 Yeniden 500,000 s erlin ilav .,,, 
•i ~ ijka:; ·~·~:;~·~:"'~;"'::"::··~"···11111111

~~::·~:;:
111

::;~:
11

··:~:;:11111:~~:, çalışma saha 1 arı geni s leti. e c e 
J.f~ em bacı! diyordu. . çekmİf olduğuna bin kere nadim. Bü • • 

1" "-ttı. e, fada uzatmadı. Edayı önü • tün ümitleri boıa çdanıf; kumda oynu- \ .----------. 
llıı..., Arabadan indiler; epeyce açıl· yor ... Yemini billih ebni§.' j Polis Haberleri 1 

tQ~ . - Kör Abdurrahman denilen dey . 
~-~ dönnıüı olan İbrahim ağa, yuı bensem, Çakır Ayşe.Un piçini oturt
b.ı ..._ S..: nvyacağnn o solucan oğlanın konağın
.~ 1

•. Artıh•uzaklaıma; yetet' bu da!. 
'itiı .... Bır kenarcıhta beceriverin iti· Hafize, çene üıtüne çene, körü yan • 

biraı lanndan savmak iıtiyor, zira gıradoyu 
L:. ~il .. ""d"l kal ~ ~ er, yunı u er; ar arına bu derece düıürmeği arzu ebniyor, be-

Metresini ustura ile 
yaraladı 

Dün Sirkecide bir yaralama vak'asıı 
olmuştu: Mühürdarda oturan balıkcı 
İzzet eski metresi 21 yaşında Adiler.· 

1 

Sirkecide Hüdavendigar caddesinde .. "lt; ~ dılar •. Biraz ileride, bir tüm- ril iıe inadına enıelerinden aynlmıyor
'lt,.. l . 11 bayır aıağı; bir keçi yolu du: 

, llı•erdiler tümıekten... - Hayırdır itallah, sözlerime inana-
simin mahallebici dükkanınl::la çalıştı r/' 
ğını öğren~iştir. j 

. t~ .; • • • · • • mıyorum. .. Eda, sen miıin yahu? .. Sen, 
ıi ~lı...: e Hafize, tarla içlerinden, ke- Çırpıcı çaymndaım ha! .• 
(~~ koıa koıa. dönüp dönüp istedikleri kadar i,itrnemezlikten ge
' ~fa geliyor mu?) diye Arka • lerek yürüye dursunlar, Kör arkaların-
~ baka, yürüdüler... da_, 40, 50 adım gider gitmez, Leylek 

' • 
1ia yaldaımadan, küçük bir Nazif de kartılarma çıkıvermez mi? 

t~ıler. - Vay Hafize abla! .. ı'1atallah rna . il' Çantasından aynasını çıkardı. İyetin de tamam, keyfin de tamam ... 
"'-b ._..halde; aaçı, batı kantıyor; }'af· "Seıini alçaltarak::• yanmdaki pilici gö. 
tGıaii, -1btlr'afa •arlonıt; pudrası, düz • züm 111ramadı gitti. Nereden buldun bu 

8"'elc iı uçnıuf-.. hazineyi? 
~ et •ersin, lazım olanlan koy • Şimdi, muhabbet tellallarmın ikisi 
lit e~llu.. Çömeliverdi oracığa. de peflerinde ... 
..., iiatq •Yna, öbürile dü:ı:günü aü.r - Bir af.aç albnclan, burnu ııluhyor • 

İzzet bırkaç defa dükkana giderek! 
eski metresinin kendisile beraber yaşa
masını teklif etmişse de Adile izzete 
yüz vermemiş. dükkandan kovmuştur. 
İzzet dün 'saat on ikiye doğru tekrar 
dükkana gelmiş: 

- Adile biraz seninle konuşup gide
ceğim, !demiştir. 

Eski dostunun sakin haline aldanan 
Adile kendisini dükkanın arka tarafın
daki aralığa almıştır. Buraya girer gir
mez İzzet elindeki usturayı eski met -
resinin sol tarafına atnuştır. Ustura A
dilenin yanağını boydan boya kesmiş, 
Adile sıhhi imdat otomobili ile hastane-'Ieı-~ Pudrayı çekti; gözlerinin mut gibi bir ses çıktı:: 

~tdı ~eledi. - Hafiz, ne diye bizi çiğneyonun? ye kaldırılmıştır. İzzet biraz sonra ya-
~. O "«Ltn, bunlan koca karıya dev- Macunculu Fitnatın ınethur Kam • kalanmıştır. 
~1-~. •uratına bir düzgün çekti; bur Eımuı .... O da, Kör ve Leylek gibi ŞAKALAŞIRKEN - Fatihte otu-
w.., • uulandı, ku--·L.Ju .~-•en· ...:L! -rakta.· -~ ,.ırua unua 5 ..,, ...... ran kasap 5ırağı Bahri ile 14 yatında 

~~ - Hafiz, ayol biraz sokul.. ''Gözle • Koço §Clkalaıırlarken Koçonun elinde -
~~;• tekrar baktılar; kendilerini rile Edayı ipret ederek:" bir feY sora- ki bıçak Bahrinin karnına saplanm,ııtır. 
' tJ. ... cağun ........ Suçlu çocuk yakalanmıştır. 

,._ '-tı ' ~k varalım gidelim, piyasa- - Bir t,oy dolatahm ela E1111aeığım, BAŞINDAN YARALANDI - Sa • 
p~ıtn! dediler- sonra aörü~!.. nyer kumsalını !dönmekte olan 3993 

~ '1.le.Jc "h hnıtr kanpnu, bütün pi- iki, üç aiaıç öteden, lullk, bnnlum numaralr gaz kamyonunun arkasında 
....._., ~bullak oldu. Aiaıç albnda • bir ,., daha: bulunan amele Şerif mUvuenesini kay
~ iiıtüne yayılanlar, çilingir - ~ selim kelim yok; dwpn bederek dütmüş, ba~ından ağır surette 
'-1-.. • kafa çekenler, aazel alaı • 1n1yız? yaralanarak Amerikan haataneaine kal-
~rrd..~ ve türkü söyliyenler, aaz Benli Hürmüa devan*la: dmbmıtı(. 
~~· orospu bohçası, balık - Kmununuzu, kabehatnm anlı • Şoför Pol yakalanmıştır. 
S.,, h 

4 
nedir o, piıti pİftİ oynı • yalan. Kedine mi pis dedir, ta"YUIUna -----,-.....,...--~~------

,hl __ • •tti ~erı- ---=':p s--·- ha· T t ·ı . 
•• "'l:QI J .... ~ --ili ~ mı 1cı, dedik, eıeiine mi çüı? ramvay arı esı 

\do :" .. · hiiliıa bütün halk, tatla - - Hürmiizcüjiim, ~ dakücık izin 
l t~'· Yerlerinden fır'-mttı. ver; köteye kadlır bir ,idelim, dönüıte 
~ ( -1', kadın .. 1 ~' • -zı . v ' ~ • cum e ıuenun go en ugranm .... 
': uhur) larda. Dilleri de itle • Biraz daha ileriden, 

Yeni tramvay tarifesi dün Nafia Ve
kaletine gönderilmiştir. Tasdik edilip 
geldikten sonra tenzilatlı tarife hemen 
tatbik mevkiine konacaktır. 

lngiltereıle casus teşT...-iltını yegane 
bilc>ı adam 

1ngilterenin casus teşkilatı esrarı • 
nı bütün İngilterede yalnız bir kişi bil
mektedir: O da Hariciye nezareti dai
mi sekreteri Sir Robert Vansitrat'tir. 
Bu 7.at, önUmüzdeki yıl için casus teş
kilatı bi!\.;esinid 500,000 sterlin olma. 
sını istiyecektir. Avnıpada harp 13.fı 
olmadan evvel bu miktar yalnız 180 
bin lngiliz lirası idi. 

Sir Robert, bugün İngiliz kabinesi
nin dahi bilmediği esrarı bilmektedir. 
Ingilterenin Avrupa merkez1erir.de bu
lunan ve perde arkasında çalışan a
janlann esrarengiz faaliyeti her giin 
ona rapor edilmektedir. 

Sir Robert, önUmü7.deki bir iki haf 
ta içinde parlamentoda Entelicens teş. 
kill'tt için fula "para istemekte kendi
sini haklı bulmaktadır. 

Em ıı"yeti unıumiycıı·n 1ıusıt[Jİ ş.~ 
si : 

Bu sub . rr. ın1 cl- t'' kalmnsı arzu 
edihn lye:l y brrı!~rı ~ü :lcr, kraı ai. 
lcs"nc mc'l. U"l r"l c-· \/ eri ve kıl bine 
a;:al:ırm: m.ılıafaza :er. Ve 1ncrilı.ere
deki komüı jet. f r· ·t ,.e bunu b nrer 
tcckWı~m n fa<ı.li~ c•ı 1,., '·',.ırda Dahili. 
Yf' nez::ı:-C>' : .. c malfınl"lt \'erir. 

Flaı'·c·.ıc ııc:-:11 eti C .~, '"ccııs ~ ıtbe
•r": 

Dlinya n n her t nr:ı.f!l'da ajanları var 
1·"-. Vıız fec::i. siyac;i manevra' arın es. 
<'rın ı ve g izli muahedeleri l ngiltere 

1 ·;kumetinc bildirir. Ye yabancı dev
letler in h "'r""i ıoarı~ölyclikleri tarafın. 

don idare edilen casus şebekesine nü
fuz eder. 

As':o i Eııteliccns dafrcsi: 
Bunun vazifesi de Harbiye nezare.. 

• ti. yabancı devletlerin yeni silahlan 
ve sevkülceyş planlarından haberdar 
eder. Askerlerin vaziyetini, kuvvetini, 
tahkimatını öğrenir. İngiliz tersanele
rini göz altında bulundurur. Ve 1ngi. 
liz ordusuna gerek nefer, gerek zabit 
sıfatile girmek istiyen şüpheli sima,. 
larr gözetir. 

Bahriye 111.ezarcti ente1icensi: 
Ayni işi Bahriye nezareti için gö

rür. Havuzlarda ve tersanelerdeki SU• 

ikast teşebbüslerine karşı çalışır. 
Hava .-"zareti cntcZicensi: 
Ayni işi, Hava nezareti hesabın& 

görür. Yeni tayyarelerin ve topların 
esrarını A vrupanın bilmemesine ihti. 
marn eder. Fakat Avrupanın havacı. 
hktaki en yeni icatlarından İngiltere 
kabinesini haberdar eder. 

İngiltere entelicens servisi teşkil!. 
tı için bugUn istenen 500,000 sterlin 
parlimentonun münakaşasına arzedi
lirken §U noktayı da ihtar etmeği u. 
nutmıyacaklar: 

- A vnıpada vaziyet düzclmezse, 
bugün istediğimiz 500.000 sterlin ge. 
lecek sene 1,000,000 sterlin olalfüir.: 

- The People'den -
ş .. l. - Hiıt, bitti •. 

, Qtyler: · töır Kaymaktabağı kupanın içinde; yere '? d ten tni nazil oldu bu meliküı- serili minderinde '*idatta; arabanın laı.. 
~ ~tlerken, göz kırpmadalaı·; bı- p111 açık. Arabacı yerinin yanında, ma-

' dalar... vi püsküllü, kırmızı feıli ve lannızı el-

iki konferans 

'Eminönü Halkevinden: 
Bu yıl için düzenlediğimiz seri kon • 

feransların beşincisi 11-2-937 per -
şembe günü saat ( 17 ,30) da Evimizin 
Cağaloğlundaki merkez salonunda .Bay 
Aka Gündüz tarafından (İstibdat, Meş· 

rutiyet ve Cümhuriyet) mevzuu üze -
rinlcle verilecektir. 

Kendisinin söylediğine ve blldiği
ne göre, yabancı memleketler hesa.:bı. 
na casusluk fazla artmış ve A vrupada 
siyasi entrikalar ayni derecede çoğal
mıştır. 

EmniyeL noktai nazarından tngil- SEZA R ==ı 
tere gizli servjs teşkihltını genişlet- i l o·· y .. k"'ll' d d . . un ve arın terc-.ıne u ıyabn an ır 
mek zaruretını duyuyor. 

B "lh bel · 1 ·ı k Fiyatı 40 kuru§tUT ı assa su §U er genış etı ece - ._ ______________ _ 

~~ tlli t~lar, eski minval, öhö öböde: biseli Boncuğu. (Arap veledin adı Bon· 
~·t~••ne .. ıncrdiven dayadnn, Yalla- cuk). 
~ "'1 böyle bir yer melaikesi mü- - Hafizanan, Hafizanım hu! .. 
S eı- enı d" 
""-ııı1 e mı.. BoncuP."u ataiıya atlahnı,, yanlanna 

,-..... ltt ar, sakal ııvazlamada: kotturmut: 

~ 'otı e •danu günaha sokan, kırkın • - Hannn teyze, T onbulum aizi ça -
)!, he~ azdıran, teneşirde paklatan, ğınyor ... Nah, buracıkta! .. 
Sııtıltlıtneleııizlerdir... Boncuk, titkoya (Tonbulum) deme-
',.. h0caıar· ~ · ~d · · tit.., ~"-l>ı R bb: gı a et etmlttir. 
'~ 'le a ımennamn cemal ıım Hıtlizenin cevabı: 1 

en kııdemmihade 8lmuı, haı- - Boncukcuğum, git, çok aelim söyle 

~~1 hanımcıfına.. Bir iki dolatalım, dönüt • 
'l..ı~llar : ~ ""' le T onbulunla konu turum 1 .. 
;rıdır~" hekimin ye dediği bun · Yine ileriye revan oldular ... Çayırın 

......_ ~1llılar: öbür batına vanncaya kadar, sağda ve 
t., , .. , solda erkeklerden i,aretler, aöz ab•lar, 

·· 01 :r , gözü ·· d·~ · · •- ,. ttı d nu sev ıgımın llısra • apaçık iltifatlar aayıaız ... 
~ı"-aha tay <!a be hemşerüm! .• l.' ~ .... '.'.4'flar: Eda ile Hafize, çayırın sonundaki 

"l ) ·-..ıra baba söğüt ağacının önünü buldukları ea • 
lıı:.. :•~ '--"· m, Kadirga yangını gi- d 
'.. • "Ulhana çevirdin, kül ettin NJ "• bir davudi seı; müthit bir gazel: ,. 
~ ....... a .. ~ talcırn: 
~ a)l\J Ynalı gaca, düpedüz esnaftan .. 

~eU:' daha icap ederse altı ok • 

'~" A.hd! •. 
'rıi? llrrahman, ortaya çıkıver-

'" ~. •), 1-f • .,. 
"· -•zc abla! .. Vay Edacı • 

~., .. 
1 ~ .. :.. ...... _ 
: ... ,~ ....... _··········-·--·--·· 
İ ... ~, "1uayene ku "J onu 
• ~ cııı <lok ! Q. "'llıı bet b toruruuz PazaTLcsl ı;Unlcri 

Ey kahpe felek cananımı aldın, ca • 

nımı aldın.. . 1 

Nağmeler öyle gür, öyle muhrik ki 
dağı tatı inletiyor, ciğergahlan hun edi-
yor-. 

Edayı görünce ağzı açık kalmış olan 
g11zelhan, bir hayli yutku~duktan son· 
ra devamda: 

Kalbi perişanımı clcldin. kanımı al
dın ... 

i ' l<11.r'1ı Uçuktan yirmiye kadaT ~a· 
1 ~llıı li tcıı an 'inde. Cumartesi gllnleri Halizede tabütuvan kalmamııtı; yü-
i ı...:"'lt. tıı~ 

1
19 " kndar Uılell Tayyare rüyemiyor .. Ed: hakeza ... tkiıi de yer-

'! ''l! ıın.ı kiııcı daire ilç numarada )erinde Sl\yıyorlar ... 
, " lıabııJ CUJ r: ızı yedi kupon muka· : l 
~' lı Cdt'.... : ı Gazelin okunduğu ağacın alt.ında 
~ı" )e~ laııkı.ırı dolıtorumuz da bıı ~ fazla kalabalrk da yok; dört bet kişi ... 
'-'."""1 '!ı ~llt'Blrıl blnkUrip kendisine : \ Koca kan ile taze, o canibe (atfı nazar) 
,,,~ 8" 12 tırnnrtcsi, sah, perşembe i edecek oldular. 
>~ ıtrası ·• G lıtllt Aksnrayda, Ml11et cad- : · azeli okuyanın sesi ne kadar gü • 

:.a~a camii karşısmdakl mu- il zelse kendiıi de o sesten bin kat bime • 
Çocuklarınıza bakacaktır i 

................................. : nent .•• 
'/.Arkalı ı1ar ). 

ti~ l 

Gezintiler: .. 

Torpil mi, buz dolabı mı? 
Kadıköy Halkevinden: 

12 Şubat 937 cuma akşamı saat 21 Dün okudum: Abdülhak Hamit 
de evimiz salonunda Bay Celal Esat Ar-
sevcn tarafından "Türk sanatı" adlı bir caddesindeki bir siitçi.inün buz dola· 
konferans verilecektir. Konferanstan hı patlamış. Fakat patlamış deyip de 
sonra Bayan Güzin Işık ve Bayan Nevin geçmeyin. Gazetenin anlattığına gö
Bingisu tarafından piyano konseri ve - re, o ae!lltin bütün halkı bu yüzden 

rilecektir. epey telaş geçirmişler, çarpıntıya uğ-

KadıkÖ lf Su ş:rketi de ramışlar. Çünkü dolap bir torpil gi-

tarlhe karaşmak Uzere bi patlamış. Etrafta ne cam, ne çer 

Nafia Vekaleti on beş gün evvel Ka- çeve bırakmış. Dükkanın bütün ma-
dıköy su şirketine kat'i tebligatta bu - hnı sokaklara fırlatmış. Mahallebi -
lunmuş, şubatın onuna kadar filtire te- ler, sütlaçlar, kaymak lüleleri karşı 
sisatını yapmadığı takdirde mukavele - apartımanlara ikinci bir sıva gibi 
sinin feshedileceğini bildirmişti. Veri • yapışmıs ı 
len mühlet ldün bitmiş, bununla bera - · E :ı: b 1 
b · · h" b" .. .. 1 vet, u satır arı okurken, şa~ • er tesısata aıt ı ç ır eser goru me -
miştir. Bu vaziyet karşısında şirketin tığmızı, kaşlarınızın kalktığını şim-
biran evvel satın alınmasının zamanı diden göriiyorum. Fakat i~ böyle ve 
çoktan gelip geçmiştir. daha~ı da var: 

Sokak IAvhalar1 Dolap yalnız ortalığı karmakarı -

Şehirdeki sokak levhalarının taşlar • §ık etmekle kalmamış, birtakım bo
la parcala n<lığ ı baz ı yerlerde okunama- ğucu gazlar da yapmağa başlamış. 
dıkları görülmüştür. Halk, sokulamamış ve ancak maske· 

Levhaların iyi muhafaza eciilmeleri li itfaiye bölükleri yetiştikten sonra 
belediye tarafından şubelere bi~dirilmiş- dükkana girilebilmiş. Yaralılar da, 

tir. söz söy)iyemiyecek kadar ağırmışlar. 
Deniz ~ ollarının yapt1raca§ı Polisin incelemelerinden neler 

vapurlar çıktığını bilmiyorum. Fakat torpil 

Denizyollarmm yJptıracağı on üç kada r kuvvetle patlryan ve koskoca 
gemi jçin Krup mümessillerile yapıl- bir dükkanı allak bullak eden şu buz 
makta olan müzakereler bitmiş gibi- dolabının beni afallattığını saklıya -
dir. Mukavelenin bugUn imza edilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. Mukavele, De. mıyacağım. Yarın, belki bir fizikçi 
nizyollan umum müdürü Sadettin ta. bu hadisenin anahtarını verecek, bel
rafından imzalandıktan sonra tasdik ki polisin kurcalamaları, onun üs· 

için Ye.Wete gönderilecektir. tündeki sırlı eerdcv ıır~ak. 

S. Gezgin 

Dünyanın en suçsuz, fennin en 

faydalı bir aleti diye alkışladığımız 

buz dolabı, meğer korkula~k bir 
şeymi§ 1 Evlerimizde keyiflenerek 

kullandığımız bu beyaz, bu masum, 

bu süslü şey, demek sırası gelir, fır 

satını bulursa, bir bombaya dönüvc

rirmiş ! 
Geçenlerde çok sevdiğim bir dok· 

tor arkadaşla konuşurken, söz buz 

dolaplarına gelmişti. Bu ince ruhlu 

dost, Türkiyede her evin böyle bir 

alete kavuşmasını sağlık bakımın -

dan lüzumlu bulduğunu söylüyor ve 

bu uğurda devletin feragat etmesini 

istiyordu. Evet, bunlar, yalnız zev· 

ki doyurmak, sade keyfe hizmet et· 

mekle kalmazlar, hekimlerin de yar 

dımcısı olurlar. 

iyi ama, biz bu hükmü verdiği • 
miz günlerde henüz böyle bir patla• 

ma hadisesi ile karşılaşmamıştık. 1s
f anbulun birçok evlerinde buz do • 

labı kullanılıyor. Eğer bu dolaplarda 

gerçekten bir torpil tehlikesi varsa. 

korunma çareleri nedir? Ve niçin sa· 

tış ilanlarında bunu gözönünc ko • 

yan, öğüt veren, dikkat istiyen noJC

tnlara rastlamıyoruz? Öyle sanmm, 

ki ticaret odaları, bu işten sonra a • 

centeler1e rrörii~erek halkı uyandıra· 

caklardır. Ne yapalım, musibetten 

den almak da bir klrdır. 
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Sovyetlerdeki son tedhişçilik 

İdam mah iimlarının . 

muhakeme tcifsilitı 
itirafları, Müddeiumuminin ithamnam:asinj 
ve su<jlu'ann müd3faitlannı neşrediyoruz 

istifade 
kanlı 

"Yü \sek mevki erinden 
edere~ ayıp, çirkin ve 
cinayetqer işleyen adam ar .• ,, 

RAD o 
öGLE NEŞH.tl'ATl: 
Şant 12,30 Pldkla. Türk musikisi. 12.!'iO 

Hfn·adls. 13,05 Muhtelit p'o.k neşriyatı. H.00 
Son. 

AICŞAl\t :SEŞI!tYATJ: 

Sııat 18,30 Plllkla dıı.nıı musikisi. 19.?0 
Tayyare Cemiyeti ncmımı konferans: Ktımı• 
ran Kaftancı tarafındn."1. 20,00 m:at ve ıır. 

l<ada,ıarı tarafınılo.n Türk musfüitl \'C hali{ 
şarkıları. 20,30 Bay Ömer Rız:ı tarnfından 
arnpça hııvndls. 20,45 S:ı!lyc ve arlmda'}lıın 

tıırnfındnn TUrk murlldsl ve halk şarkıları 

sa.at ayan. 21,15 orkestra. 22,10 Ajans v~ 
borsa haberleri ve ertesi günUn pro.:rıı.mı 
22,30 Plô.klıı sololar, opera \'e operet pıır ·l 
ça.'!!rı 23,00 Son. 

1 
- 'froçki te.,kilütına nisanda gir. 

miştim. Eylülde de Japon casusluk 
te~kililtile temasa· geçmiş bulunuyor !19 __ , ___________ _ 

dum. ~ylülde M. X. Çelyabin~k'e C) 

2±2 

Anlatan: l'Vıenlikli 11ayaar 

Allah sonunu hayretsin, bu 
alametine benzemiyor 

so -

a -"' 

hayır 

Fakat bu gibi tezvirler Abdülhamit 
üzorindc bir tesir yapmamış olacak 
bilakis işin hakikatı anlaşılmış olacak 
ki bu yilzden Nüsret paşaya tekdir 
gelmi~. Bu halin bir daha tc kerrür 
ctm"'mcsi kendisine bildirilmiş. 

. ,i 
ğundan kırmızı renkli mendilitıl .J 
batırıp b:ışım ı:armış. Bu hali ~o1' -ıl 
tan dürbinle gören Mehmet Pa'8 

Recep Paşa nev'ima şahsına münha
s·r olan ins:ınlardandı. Mütehammil, şef 

zı mendili kan sandığı iç:n: 
ılloskovada gürüfun "Soı·yet aleyh

tarı Troçki merkezi,, dcwasındarı son. 
rn verilen /;ararla suçlulardan on üçü 
idam cezasına çarpılmış, I'.adck ile 
Sokolııikov da on sene münferid lıar-se 
mahl:ıim •Jdilmişti. 

Son gelen J,,e Journal de ftloscou 
mulut.'.:emcnin talsilcitını ve suçlulann 
söylediklerini ncşrccliyor. Bu yazılar. 
daıı aldığımız mülıinı parçaları aşağı 

ya nakl12diyoruz: 

1 

katli. cesur, lütufk:lr bir adamdı. Fakat 

1 
----------------• arnsıra şa:1sına hiç yakışmıyan bazı mü-

geldi ve tanımadığım bir adamla ba. 10 2 
na haber gönderdi. 

Ilu adam bana dedi ki, bundan 
sonra Japonya ile edeceğimiz temas. 
Jar artık bir fert işi değildir. Bu m~
sele, benim mensup bulunduğum teş. 
kilatın mücadele programına dahil. 

lflı•lıtrıııdıt \ ıı.ıı, 14ı;rı•llı olıtuJ.or Ilı• 
naselıetı:iz halleri de vardı. Fakat seba- ' 
tı olmadıemclan çabuk vazgeçerdi. Hi~ 
kim.:;:?ye lrn.rşı kin tutmazdı. Hareket
lerinde hazan beş yüz sene evvelki u
sulleri tatbik ederdi. 

- Eyvah Tahir vuruldu!,, 
Diyerek ağlamağa başlaınıŞ· e" 

Tahir Beyin Urban nezdinde ~.;. 
de bir ~öl1reti vardı. Araplar tU~ 
matlan kaçmışlardır. İşte böyle 
mek maksadile gönderdiği uıira~~yur 
Beyi kin ve gayzi olmıyan Mu~it 
:;a derhal liva yaptırmıştır. Bu 1'. ~ 
şa da hakikatte Müşürü severd•· 1 
Miişürü sevenlerin birincisi betı 
ikincisi de Tahir Paşa idi. Fakat)f 
Paşa gayet asal;! olduğundan ıı9 
Paşanın bazı adi adamları tesılııst' 
mesine tahammül edemezdi. orı 

SOKOLNIKOl7UN BiR ECNEBi 
ltlEMLEKf;T ltlOJJIESSILl iLE 

TEMASLAR/ 
Eakiden hariciı,~ işleri ikinci halk 

komiseri olan Sokolnikov, br ecnebi ile 
yaptığı teması şöyle anlatıyor: 

"Vazifem icabı daima görüştüğüm 
bir ecnebi memleket miimessili ile bir 
gün yaptığım resmt mülakattan sonra 
idf. nu mülfıkatın resmi kısmı bitmiş 
tercümanlar yanımızdan çıkmıştT. Ben 
de misafirimi kapıya doğru teşyi edi. 
yordum. O sırada bu e.-:nehi memle. 
ket mfimessili bana, Tro~kinin o mem 
Jeket.e bazı şe) ler \'erdiğini bilip bil. 
mediğimi sordu. "Biliyorum,, di) e 
cevap Yerdim. O zaman bunun ciddi 
olup olmadı'!ını sordu. Iluna da eYet 
cevabını \'erdim. Benim fikrimin de 
bu merkezde olup olmadığını sordu. 
O zaman bunun yalnız benim fikrim 
de&'İl, ark:ıdaşlarımrn da fikri o!du. 
ğunu ~öyJedim. 

Mümessilin sorduğu bu sualleri{' 
anlıyordum ki o memleket Tro~kinin 
hu teklifleri yapmakta seJAhiyettar 
oldu::-una inanmış ve müzakereye gi. 
rişmişti. 

Bir ay sonra bu mülakattan Rade. 
k'<', sonra da Piyntakova bahsettim. 
193:; senesi )azında Hadek bana Troç. 
kinin bu işte benim fazla rol oyna. 
clığımdan ve kendisi lehinde propa. 
ganda yapmamış olmamdan memnun 
olmadığını söyledi. 

1935 yazında Zinovievcilerin n 
Troçkicilerin bir kısmının tevkif edil. 
mesi üzerine, benim de "müvazi mer. 
keze,, mensup olduğumu g(iz öniinde 
bulunduracak bu teşkilfttın azalarilc 
temasa geçmem Jiizım geldiğini dü. 
şündüm, 

Evvel:i doğrudan doğruya Piyatko. 
va müracaat etmedim. iki üç hafta 
veya bir ay sonra imdeki gördüm. 

Radekle görüştüğümüz meseleler, 
tedhişçi hareketin tatbikatı ve bu hu. 
sustaki te:.kilatla alftkadardı. Sonra 
da bazı program meselelerini müna
kaşa etti!c, 

Sokolnikov, J>iyatakovun ecnebi 
memlcketJerclrn döndiikten sonra ken. 
disile görüşüp giirüşmediğine dair so. 
rulan suale şöyle cr,·ap ,·eriyor: 

- 1936 knunusanisinde idi. Piya
takov hana Troçkinin Hesslc görüştü. 
ğünü söyledi. Bu görüşmede Hess 
yalnız Alman menfaatlerini değil. 
başka hir memleketin menfaatlerini 
de ileri sürmiiştü. Piyatukov hana. 
Troçkinin söylcdiklrrinden şunu an. 
ladığını söyledi: Müzakereler bütün 
bir seri meseleler üzerinde cereyan 
etmiş ve ~ir nnlaşm:ı yapmıştı. 

Şüphesiı: l<i bu anlaşma proje.;i rcs 
mi mııhafile "e;·kcdilccckti. Yalnızı 
iki hişi arasında knlacak değildi. Pi. 
yata kovla hen bu anlaşmayı inkişaf, 

• etmfŞ ve bitr.1iş bir şekilde görünct·' 
tabii, tuhaf hir ''nzfyete düsmjicıtiik 
Ifüiyordıık ki mc'"cle hizim k;ndi his: 
]erimiz de•'";i!di. Politika adamİarı gi· 
bi düşünüyorduk. J inaenaleyh hir 
politika i i ı;örecc'!tik. 

JAPONYA llESAIJINA CASUSLUK 
VE KUNDAKÇTLIK 

Suçlulardn ... '\ni ·:-z,..,· de Jnporıya 
hesabm!l Yaptığı ca usluğu şöyle an. 
]atıyor: 

dir. 
Adama bu mücadelenin neler oldu 

ğunu sordum. Birer birer saydı: De. 
miryolu işlerinde kundakçılık, trenle. 
re suikast, lokomotifleri kullanılmaz 
hale getirmek, sanayi çalışmalarını 

bozmak. 
Sonra ilk olarak benden birşey öğ· 

rtalJt" llJU&lt ... lt l(Ort•Uf .. fc.lİf n·ıl,arı\lıU 

""'" ı~ ıll' ""l'•tııı, ~,.ıı~ tı~'. ı\o.ırı uı 

PARALAR 
• .Stcrlın 61$ 
•Dolar 123 -

• Şılın A\'U~ 
23 turya 

•Frank lli- •Mark 23 
• Liret l"'-~' •Zloti 22 -
•Belçika Fr &1 • Pengo 2J 
•Drahmi :!2 - • l..ey 14 
• lavu;re Fr o7:> •Dinar o:? 
•Leva ~J- Yen 
•Florin 66 • Kron lsve( 3:? 
•Kron Çek. 76 • Altın 10'21 

Pezeta • I3nn!cnot 
rcnmek istediğini söyledi n 1934 se •-----------

ç .:. (LE k ne,;;incle Uzak Şarka doğru kaç trt' 
nin geçtiğini öğrenmemi istedi. • ı.oudnı 616 - • Viyana 

• Nevyorıı O 7~3:> • Madrt<! 
.g; 

1137:> 
1 :J7G;'J 
4 H)j 

... 193:> ı;;enesi nisanında M. X. den • Parta H 03 • uerıtn 
bir mektuP. alıyordum. Bu mektupta, 
siyasi bir nıife ile Londraya gidece
i:-ini ve 8\'crdlovskten geçerken kendi 
sHe görüşmemi i1'tediğini söylüyordu. 

Söyledi'ii şehire gittim. Kendsi-le 
oğns,Lidımöyled bgk mföy mföyp m 

• MJIA..oc 1:> 10·.:ı:> 

• Bı1lkseı 4 712> 
• Att.na S8 GS75 
• C9neYn 8 ~:?S 
• 8otya 6445 
• Am.'lterdam 14:>-i:ı 

• Pr•R 2ıl 7881 

• Varşo,,. 

• Hudapeşr~ 4 4:i43 
• HUkret 10360:5 
• Bel~ 3466 

• Y<ıkoham., 2 785:1 
• Moskova 2-191 

" Ntokbolm 314~:; 
trende görüştüm. M. X. bana, benim ı----------·-----111 
'froçki teşkilatına dahil olduğumu bil
diğini söyledi ve bu teşkilatın bugün 
Japonyanın yardımile bütün Sovyet 
ler birliğinde çalıştığını iJave etti. 

Sonra kundakçılığın artık Jopan. 
yayı tatmin etmediğini Te bilhassa 
Uzak Sark tarafrna giden trenlere 
suikast yapılmasrnı ve bununla kızıl 
orduya darbe indirilmesini istedikle. 
rini söyledi. 

MVDDEIWJJU!tll l'IŞINSKININ 
lTTlllAMNA!JlESINDEN 

Sovyct müddeiumumisi Vişins!i it 
tUıamnanıesinde suçluların şahsiyetle. 

ri ii:ı1rinde durarak şöyle diyor: 
··Sovyet aleyhtarı merkez., azaları 

politika mazileri bakımından kimler· 

ESHJ:\M 

J.ş Bankıı.sı -
Anadolu 24 50 
Reji ,-
şu-. Hayr1y 

Merl:eı Bank tlD 
U. Sigorta 
Ponıımoı:ıb 

l'r.ıtmvaJ 

•Çimento 

Ut.ıyon Del 
Şark Del 
Balya 

-
H7S 

.-.-

.~------..-...~----~·"'-..:.....;._.;_:_...:.:.;...::__;~· 

.atlkrazlar rahvlller 
• 11133 T...Hor 2:? 17:> l!:lektrtk 

• • • • o 2112.) l'ra.mvay 
' -

• . .. m - Rıhtım 

(lttk.011.hllt • AnAdolu 1 394;) 
• Erge1tl lsUk 09- • Anadolu lJ 394:> 
19~ A ., - Anadolu ıu 

s. Erzurum Mllmesstl A 

dir? ·,·------------------------------~ 
Piyatakov, Radek, Serebriyakov, Zahire satışı 

Sokolnikov, Ilogu.slavski uzun müddet:-------_,....--------
Sovyet rejimine ve f'osya1izme karşı lstaııbııl Ticaret ve Zahire Borsa. 
ldn beslemişlerdir. Asıl hislerini ve sında mıurnıcle gören 
asıl fikirlerini maskelemişler, gizle. (kilo) m.addclcr. 
mişler iki yüzlü bir siyaset tutmuşlar. ı - İTHALAT But1'®.Y 331, çavdar 75. 

dı. Aldanryorlardı. Bunu şimdi hep.. kepek 9o, arpa so, Uftlk 7,5, kuşyemi 30, 
mısır 90, yapak 79, beyaz peynir 6 3/4, 

si itiraf ediyor. un 72,15, fasulye 2, pamuk 7, pamuk yağı 
nazr diyorlar ki muhtelif zaman· 21 1/4, bulgur 7, ırus:ı.m 43,5, zeytin yağı 

tarda Troçkicilikten ayrılını~lardır. u 1/4 ton. 
Buna inanmak gUçtür. Biz biliyoruz İHRACAT. Ku:ıyemi 20, tiftik 33, iç 

ceviz 7,5 ton. 
ki hu davad"ki ., ..... · ·''lrın bütün yap. 2 _ SATIŞI.AR: 

tıkları son derece biribirine bağlı ola. Buğday yumuşak kilosu 6 kuruş 20 pr. 
rak "ereyan etmişt:r, Piyata1 

··, Ra- re.dan 6 kuru~ 22,5 paraya kadar, buğday 
dek, T'-nbnis, Serebr~:·akov, Bogus. sert kilosu 7 kuruçtan, ıı.rp:ı Trakya kile. 

lavski gibi Troçkiciliğin baştnda bu. su 5 kuruş 5 p:ıradnn, çc.vdıır ltUosu G lcL· 
ruştan 6 lturuş 1 paraya Jmdar, mısır sarı 

lunanlar gizleniyorlar. Şantaj yapr. kilosu 5 lturuş 5 paradan, .fasulye ufak ki• 

vorlar, hem adnmlarını, hem haşka. ıosu s kuruptnn, fasulye b:ııbunyıı. kilosu 
!arını aldatıyorlardı. 8 kuru!) 10 parıı.d:ın, nohut kalburlu k'• 

Piyatakovlann, Radeklerin orta. ıosu 9 kuruş 20 p:ır:ıd:uı, susam kl'osu 17 
kuruş 25 paradan, ceviz iç kllo.su 35 ltu• 

ya getirdikleri muhitte - Sovyetler tan '3G kuruşa lmdnr, umıt mal kilosu 
devletindeki yüksek mc\·kilerinden is- 140 kuruştan, tı:.:Uk çengelli kilosu 150 

tifade ederek ayıp, çirkin ve kanlı ci. kuru;1tan. tlfUlt deri kilo.su 122 kuruş ::?O 

nayetler işliyen bu pren~ipsiz, yolal paradnn, y::ıp:ılc Anadol kilosu 63 kuru,. 
tan, ynpıı.k Trlıkya kflosu 77 kuruştnn. 

'?t'lmez :ıdumlarır. kurduğu muhitte-~ ~·npaıc yıkıı.!1mış kllo:ıu 122 k"Unıııtnn. ze:· 
flatayçnkl:\r, J\niyazevler, Şcstovlar, tınyntı clcs. 6G Jrnru;;:t:ın, zeytinyağı sr.· 
~ı:nold~ar ... Stroylov!ar, Gra~cle; j bunlu!< kilo.su 3~ ıtunı.s 20 p:ırıı.d:ın 41 ın·· 
1 ro"hı mılıtanları,, arasına gırmış-

1 
:rıış 20 .PO.raya kntlıır. 

lcrdir. 3 - TELGRAFI.AR 9 2 937 
r.ondrn mrsır ı .. np'Ma şubat tnhmlli kor· 

Ph·atakov 'l'ror.kicilerin ara.sına teri 23 şl. O pc. iti. 3 ltr. 36 santim, LoI'.· 
tesadtifcn karışmış dfvrildir, Simdiye dra. klten tohumu L.-ıul!\ta ~uhat taıım11! 
kadar kendini maharetle ye mütema. tonu ıı ster. 15 şl. ki. 7 ;ıtr. 12 santim. 

( er er il Anvers nrp:ı Leh!:t<ın nı:ırt tahmlll 100 
<Ja7W .;,fl. 7 Rii. ! ) 

klloınr 123 n. frank ki. 6 kr. 22 ~uın, 
Livcrpuı l:uC-ru;y m:ırt trı.hmill ;ıoo llbresi 

R DEK 
AAüdr faanomfg?,,de 

ne er sö·ıledi? 

8 el. 6,5 pe. ki. 5 kr. so snntım. Şlkago 
bu~J::ıy Hnrt\•lnter mıı.yıs tnbmlli bu .. eU 
18.5 ~nt ld. 6 k • 23 snntJm, Vlnloek bu"· 
dny M:ınltob:ı. Mnyıs tahınlll bu'jcli 12R 3;cı 
ı:ent iti. 5 lcr. 93 s=ınUm, Ifambur<; iç f r.· 
ı1ılt Gire.sun ıtc:hıı.1 tnlı-rJl l 00 1:11osu ıs;:; 

R. mark ki. 78 lq-. 47 rııntım, Hnmbur-. I~ 
Mu - • f"?l1P f-f~:·s•r"''" bu tmeıılt r..cvnn d"rh:ıl t~hmll lf\O kl'osu 145 

kısmın ljtarı n neşre d ~Ce~ iz 1-.R.,..~m..ıa""!r_k_k_ı._ .. _, 7-k'!"r_. -9-7 _s_nn_t1_m_.-:--~-

~ır~:;:cl:l liva kumandanı Rıza 

Paşn pek faal ve müte~ebbis olduğun· 

dan askerlerin muntazam yemek yeme
leri i~in m:ısal:ır yaptı~l'IU'itı. Bu icraat
tan memnun olacağ, yerde Rıza Paşay. 
s:vmedi ~i için "Eski köyde yeni fi det 
olm:ız., diyerek m:ısaları kırdırdı. Hatta 
böyle bir muameleyi - daha hafif şekil
de - bir defa bana da yapmıştı. Bağda
da yeni g'.ttiğim znman nizamiye kapı· 
aınclaki nöbetçi bağdaş kurup cigara 
içiyordu. Ben ka~:ııdan geçtiğim zaman 
ayağa k:ıll:ıp seltim vermediğinden ne
ferin çenesinden tuttn:-ak: 

- Knlkl 
Dediğimi bir namussuz Müşüre haber 

vermiş. Recep Paşa beni s::ğırdı. 
- Oğlum burası böyle götürür. Eski 

köye yeni adet olmaz . ., 
Dedi idi. 
Recep Pa;ianın maiyetinde bulunan 

Çerk::z Kel Tahir Paşa gibi bazı mezi
yetli erkanı askeriye kendisine çok kı
zarlardı. Tahir Paşa ayni zamanda fev
kalade cesaret sahibi olduğundan her 
yerde Mü~ürün aleyhinde ağır sözler 
s8ylcrdi. Bund:ın dolayı araları pek a
çılmıştı .Basra tarafında isyan eden Ur 
banın nehir sahilinde yaptıklan siper
lerde bizim askeri bekledikleri ve mik· 
darları on binden fazla olduğu haber 
verilmişken o vakit Recep Pata miralay 
olan Tahir Beyi :.iç yüz ki§İ ile acele 
bunlrınn üzerine yollar. Arkasından bü
yük bir kuvvetle Dneı.:~'1nlı Mehmet 
Pasayı gönder:r. O s ra(:a subrm a::lık 
zamanı imiş. Vapur t:m::ım'.:::ı snhile ya
n:ışamrunış. 

Tnhir Deyin vapuru sahilden epey
ce uzakta kalmış. Tahir I:ey bizzat kr
lıcıru çekerek bir neferle beraber ken
dini nehire atmış. Hava çok sıcak olclu· 

Ta • Pl.'r,nmf>e ru~ıA 

vam ı r Şubat 12 Şubat 

20 Zilk::de 'O Zilk:ıde 
:ıın do~'lll'- i 02 ; 00 
;un tıatıı;ı 17.:17 17.::IQ 
~abat> namu rı T !'i 6 1:; 
)~le nıım6%l 1228 19 28 
lklnı11 naınaz 1;; 18 l!'i.19 
~kşam namı~ 17 .. ~;' l 7 :i9 
i " ts ı nıunaz; l CJ 08 l 9 <.9 
lmııak 521 .'i20 

Yıluı ~c.,·eo ı,'1lnlen 42 4,1 
Yılın knlan g-11nlr.rı ~2 t :122 

-= 
IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir 1iljat TOSU 

Fransız Tlyatros 
· Operet Kısmı 

Bu akşam saat 
20.30 da 

BAIJ AR TEMIZLIC 
Komedi 3 perde 
Yazan: F. Lonsdale 

1111111111111111 

111...11~ 
ıınııııil 

Tür:{çcye çeviren: A' nı liıda 
Fransız Tiyatrosu Operet Kısmı 

Bu akşam saat 20,30 da Aşli, Mektebi 
Yazan: Yusuf Ziya - Besteliyen: 

Muhlis Sabahattin 

Şehzad(}başı TURAN Tjvatrosunda 

Cumartesi aksa.mı 
• 20,30 da 

ES!(/ Il A.M AM 
ESKi TAS 

1lA .... '.lr 
sövüp sayardı. Onun için .ınU~ 
ile Tahir Paşanın aralarını bul 
ben cok cal tttım. 

~ ~ :r rı 

Ben Recep Paşa ile babaf1U 
bozuk olduğundan ondan hiç balı' ,! 
istemezdim. Bir gün Merzifonhl ~ 
livası Mustafa Paşa ile beraber ıı• 
Paşanın meclisinde bulunduğurf1,5 ,f 
ratla Mustafa Paşa babamdan baJıı 
rak· 

.:_ Bu baba Haydarm baba.S~ 
likli Rifat çok hanedan ve atı 
bir adamdı.,. ~· 

Deyince Recep Paşa bana b~lıı 
- Vay sen Beybabamın og 

sun?., d/ 
Dedi. Mecburi olarak "Evet •• d. 

Fakat lokmalar boğazrmda diı:il ı. 
şür Paşa Mustafa Paşaya: d# 

- Sen artık sus da BeybabJ 
anlatayım.,, 

Dedi ve babamı göklere çık• 
~onra : 

- Fakat beni iğfal ettiler. ge 
gücendirdim. Hoa o da benden ;lı 
kıllı intikam aldı ya. Bununla f" 
haklı idi. Haydar bey babana 
beni affets!n.,. 

Dedi. 
Bir cuma günü idi, Recep r 

sel5mlrğında Rıza Pa~a ile berabt 
ruyorduk. Selamlığa yakın oları ·di 
hutbe okunuyordu. Sultan flıırııl1' 
tealdp Recep Paşaya cla hutbe 0 

• ..; 

b'rib1" ğa başladı. Bunu duyunca 1 drl' 
yüzl:rimize bal:tık. Ben sabere 
rek: 

. bil 
- Allah sonunu hayretsın 

aliimetine b:n::em·yor.,. 

Dedim. Paşa: ~ 
- Ne yap:ıyım Haydar, ı\b }it~ 

d~n hoşuna gitsin diye tcııaııat 
pazar ailemi mi söğdüreyİ.IJl·•• 

Diye ievap verdi. Ben: r1f 
- F:ı!•nt fcs:ıt kcm:tesi tJ r' 

derh:ıl AbdüJhıımide yetiştirir~\ ıf1 
Dedim. Nitck'm dediğiın gıbıer· 

·ere du. Aradan hafta geçmedi. şı d' 
grnflar yağmağa b~şladı. acın 
çirkin bir ı:e!dldc. Bunlarda: dt 

- Vakit geçirme, Trablusa 
• 1 " gıt ... ttı#tv. 

Deniliyordu. Biz bendeler ibi 
çinde kaldık. Ali Scydi EeY gı.4 
daşlarla birl:trte biz Paşanın . 
mide dayatarak Bağdattan ~ 
fikrini iltizam ediyorduk. Bu 
kolayını bulup Paşanın yanıtı' iJt 
Maksadımı anlattım. P.:şa tee~~ 
de idi. Kall:tı. Telgrafhaneye gır 
dülham'de · "Ben "imdiye kad•,:,,. . ~ iJV' 
Bağdadın ahvaline vakıf otab 
diye buradan Trablusuga~be ıl 
ğim.,, Mealinde telgraf çektı. J3 Iİ~ 
fa gelen cevapların lisanı de ı'~ 
Abdülhamit kurnaz tilki oldıl 
"Trablusugarbe karşı İtalyarııtı 
fikirleri vardır. Orada ordu Y~ 
Bu işi ancak sen becerirsin· ~ 
candan severim,., Tarzında ' ~j 
mişti. Fazla olarak Murassa I' .. 
Jave olarak altın madalyalar 

mişti. ,P-
Bu sırada ben de Bağdat~ 

la tayin edildim. Orada yeni 'fi' 
nan fırka müJhakl-~a verild1 

için Bağdattan Musula gittitı'~V 
(BlIUNCl KISMIN 50 
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PHILIPS Ampullarını, 
kullanınız. 

ELEKTRiK 1 AHS1LOARI GELİNCE YA~ I 
\'ARIYA DAHA AZ PAR A VERiRSiNiZ 

C1 FT 1S11"1 R AL ll 

LAMB A L AA I 

Al MASRAFLA 

eoı. ış K VEAIR 

TÜRKİYE UMU.l ~fÜMESS1LL1C1 

H E J_ i O S MUess atı, Galat , Vo~voda caddealnd 

YENl BİNASl!'lı"DA İSTANBUL -
TECRÜBEYE 

UL EDEN 

PUDQA YARDIR 

3 'ı h dokuzdan akşam 
saat L · kadar mat, saf ve 

se\ iın: ..>İr ten· Gündüz tek
rar pudralanmıya hacet yok. 
iste: havalandmlmış yeni 

T · •lon pudrasmm ga -
ranti ·muhassenatı bunlar • 

dır. Bu cazip havalandır · 

ma usulü, Parisli bir kim • 
yagerin keşfidir. Bu usul 

dairf'sinde havası toplan • 

dmlı ye • ıe hafif pud • 

radır. Şimdb e kadar yapı • 

lan pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. 
Ru usul. T okalon pudrası

nın is ilızarmda kul1anı1 · • 
maktadır. işte bunun için

dir ki, Toknlon pudrası, 
d:ıha muntazam ve daha 
mi.ikemmel bir tarzda ya • 
p sır cildi hemen hemen 

gorunmez bir güzellik ta · 
bakaı;ı ile kaplar ve yüze 

tabii bir güzel1ik verir ve 

modası ge miş ve yiize bir 

makiyaj şeklini vermeden 

kalın adi pudralardan ta • 

mamen başka bir tesir ya -

par. Bu yeni T okalon pud
rası yiize yapışık kaldığı 

cihetle bunn "8 snatlik pud-• 

ra" tabir ederler. Artık n : 

parlak burun, ne Y<'-~lı ci t 
p,örfümıiyecck, hdki rüz -

gar, yağmurun, terlemenin 
icrayı tesir edemiyeceği mnt, 

saf ve sevıınli bir ten gö • 

rünecektir. ----· -----------------------------
andarrna ,,.e 5 

ara sat nama 
el kom tan ığı 
komis)ıonundan: 

1 - Tam :nına 1..,07 lira 72 ku ruş fiat tahm;n e ;len 4, 5 ... 6 numa -
rült (120.~00) bcygiı· mıhı 27 2 9 3 7 Cumartesi günü saat 1 D da açık 
e s · me ile almacektır. 

2 - Şartnameler pa.ra .. ız olarak Komisyondan veril{'ce1t o 'ln hu ek 
siltm ye girrne1~ iste} enle in 135 lira 60 kuru~luk teminat mektup veya 
makbuzu ile b li nün saat ona kadar Komisyona ba~ vurmaları. (695) 

B<' ilaa~ icra Dair<'ttimlcıı: 1 
Bir borçtan dolayı tahtı hacze alınıp 

paraya çevrilmesine karar verilen bir 
adet el trikotaj makinesi 15.2.937 tn
.ıihine müsadif pazartesi günü saat 14 

qcn 16 ya kadar Sandal bedestanmdn 
satılacağından talip olanların mahalli 
mczk\ırda hazn: bulunacak memuruna 
müracaa~l:ırı Hfı.n olunur. 

l V. No. 20784) 

22!22 

EGE 
G 

EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE 

E 

1 
Türk Tokatlı İdaresinde Yeni açılan EGE 

Çok temiz ve nefis alafranga ve alaturka yemekler mutena nadide mezeler 
Çok mutedil fiyatlar. Bir tecrübe kafidir. 

Lokanta ve birahane51 ı 

Birinci sınıf servis 

&!. 

G 
EGE 

Adres: Bahçekapı Arpacı Hanı 
EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE 

içinde 
EGE EGE 

KUR AN BAYRAM.NDA Y 1 
IZILAY AZET S 

CIKAGAKTIR 
llanlanmzı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat hem Kızılaya }ardım oJ .. caktır. 

fada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 60 kun·~tur. 

İ\J) ti yaca at yer e yj • (Yeni Postahane karşısında KIZILAY Satış büros~ı T e'efon: 22553 
~ • l nkara caddesinde VAKiT PROPAGAND S ... ~V'"l Te1 

" n: 24 

•e~HB!Sfl'iiilil 

'fürk·ye C0

m,ıur·\'el '.\ erk~z Bank iSl 

612 1 1937 vazıyet• 
AKTıF Lira .,_ A -:. F 

~. 

Aıcw ..ruı kilogram 9.)19.133 L.:a.736. -37.81 ScrruaJıt' 1 , , • • 1 • 00 .l 

Bankuot. " HJ,, ( 5.45 ı. - UıU3 at akçesi • • ı .... sı.ı ~ 
Ufaklılı " 1.034.ti ı 5.(l3 9. ~7().86 3.8.t 

Uahllu •l•I :Uııbnblrlt'r : j 
l'Urk ırıı.sı: L. .449.08H. 73,. .449.086. i3 
lbıı> tı:J.ı nıılh.ıı hırlcr: 

lecıavuıcıekı uanknotlar : 
ueruhte edilen evrakı nıı.ktlye 
Kanunun ô ~r .li inci nıad<le-

l 1 ;g i 8.f6.~ 

Altın '!alı kllogra; 5.05f.t74 7 1('9.521.60 lerlne tevfikan bazıne taratın. 
d&D vak1 ted.lyat. Allına ltıh\ili kat.ılı tiCrbut 

db\iZICI 48 293.5() 
Deruhte edilen evrakı rıaktl»e 

L. 12.404.056-

Diğer dövizler ve bl:>rçlu 
t>akiyesı l. 14 '.244.-n-
r<nrşıııgı amanıeD aıtın oıarak kllring bnklyclcrl • h 4fc.909.093.fi7 48.066.9C9.07 

llıı;ı:lııe taln·llh rl: 

l1cruı.- eılileu evrakı nakliye ı 
tc<Jııvtıle 1°.tiOt. .U 0-

20.<CO.t.. O ı "5. ':l 1 
' , 

kat'Şll ığı. 1. 158.748.563-
Recsk ınt mukntıuı lij)\cten tcd 

vazed. ----- ' Kanunun 6 Ye inci mad.. 

delerine tPVfiluın Tla7.lne tar•· 
tından ~·akl tedl_yat 

Sf'ned:ıt cfmlıuu: 

" 12 404.0:16- 146.344.5<'7-

ı l'tirk l.ınıı.ı l\lı·\ duatı 

Oıi\'b l'nııhhiid'.ltr 

Altın tnnvlll kabl 11i\•l7.l'"r L !' 
1 

I ııl!'('alcl 

• • • Hazine honotarı. 

rıcar1 M:netler .. - 7 297 8li 24.718.297.'6 

l'lf,Pt <llh 1:-lrr vr 

·1Mn ~ "'\'elerl 

!\l:ılıldı.J -~ 
F'..ııhaın ve Tııb\lllt .. uuıanı: 

\Deruhte erlileı:ı u-rt.kı nak.

1 
" l Uy-nln k&r§ılığı esham V• n .044.160.23 

\ tahvUıı.t ltlhaı1 kıymell 

B ScrbC!!t Mham .,, tah"l'lltu . -· 3.H6 l .()('8.60 
Avan&Jar: 

41.C.0.3. J 6'1.~ 

9.9ô~.44 ı.:( ! 
~ 

4.500.000- 1 
9.243.131 .8 

AJtm "l'e dC."l'iz tltf!rln" aYaa• 
TabvnAt Uı:erlne avıwıı. 

Rl~rl• 

lılohteUI 

L. 2.162.609.9~ 
L. 7.i9:l.834.4~ 

'fek fut 3l3.562.4~ 4 Vrkftıı 
=..J< 

2 Mart U>33 tanhlndı"n IUbar~n: lalt:cınto naacıı yuı'lc :ı 1-2 - Altn ll:r:niat ıınnıı \1lzde 4 ı•ı 

~· .:-: ' . ' - :··:· ·._ ... ~. 

· · · ·.:,o~~ıo.f(J\:>pe;~ftYr~· 
))R.· OSMAN ÖNER . 
ı~;,irwonan, ··ae1soğukıu§µ· .. ve 
··~ERKEt<LfK hHtatıkı.rt · .. · . . ml.lutha•ın.ı 

Muavenehaneı 8aliçclıapı Anadolu Han 
~ lıettı ıııresındu Arparılur f!H N0. ·1~ . 
· Ev ı. hıtıklAI (addl:ıal Vıtdır: sınemasi"' 

1ansoda 'tokat. ~portımanı J':~. G, •. 
•. ,:,.,,;ci ·, • 

----• Dr. --- -• 

' 

N 1 ŞAN YA N ·HBôm um "Esnaf" , "KUçlik tacir" ve" ıU( 
Hastalarını hergün akşama kadar 1 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında ,. san'.atli Arların" nazarı dlh luıt·rıe 
Mektep sokak 35 numaralı mua- 1 lstanbul Tı·caret ve San~yı" yenchanesinde teda\'i eder. a 

Tel: 
40843 

---• Odasından· • 
KURUN 

Abone şartları 
Vıll k 6 aylık 3 aylık Aylılc 

Memldtctımiıde 7SO 420 23) 11 0 
'ıaooncı 'erlere 13:i0 725 4()0 150 

Posta Oirlıgine 1 
gırmiyen 'tılerı. 1 1600 <>50 SOO 180 

Tıııkı)t"nın her po~ııı m,.rkezındc KURUN\ 
ııbonc yıızılır 

Telefon 
ld.He: 24370 
'ıuıiş\cri· 21413 

Posta kutusu: 4& 
·ı ı:lı:ral adrui: KURUN lat.ınbul 

8asıldığı yer: t~ıanbul Ankara Ccıddui 

VAKiT Yurdu. 

5.ılıibi: ASIM US 

!':~riyal dırcktöru: Refik A Scve.nsi1 

l - 1561 numara ve 29 aubat 932 tarihli Sicilli 1 icaret g~; 
ilan edilen oda umumi karann~ uyularak İstanbul Ticaret ve ~~il~ 
mmtakasında bulunan bilumum esnaf, dükkanı bulunan küçı.ık 
küçük tacirlerin odaya kayıt ve tescilleri yapılacaktır. ,iP 

2 - Bilumum esnaf, küçük sanat kar ve küçük tacirlerden, od 
nununun onuncu ve odalar nizamnamesinin 135 inci maddeleri ~eti 
tanzim edilmiş olan esnaf cemiyetleri talimatna."llesi veçhile ceıı11) J 
e::l.ül etmiş olanlar, mensup oldukları cemiyet vasıtasiyle ve 11~ 

naf cemiyeti teşekkül etmemi~ olanlar doğrudan doğruya ticaret . · 
1 

;dası esnaf şubesine müracaat ederek kayıt ve tescil ve yoklaJll' 
·1 dairesinde ifa ettİ:'eceklerdir. tıl 

3 - Tescil ve yoklamanın oda umumi lc:ırarma göre 1937 "f' 
üç ayı içinde ikmali lazımdır. e 

4 - Bu .müddet zarfında kendisini kayıt ve tescil ellirmi}'e11.' 
esini ikmal etmiyenler hakkında odalar kanununun beşinci JI1B.Cl f 
'e !stanbul Ticaret ve S-nnyi odası tarafından hükmolunacak ce~ 
doğrudan doğruya icra dairesi marifetiyle ve tescil ücretiyle be O) 
olunur. <372 


