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Teşkilatı Esasiye tadilatı yapıld 1-

1Kamutayda dün heyecan dolu~ tarihi bir toplantı yapıldı 
ı;.. ............................. l ............................................................ _. ..... llllllİU-............ ıııııiıı ............... .. 

" Her millet kendi tarihini ken- ı Yt;goslavya "' Belgrad teması 
disi _t_ar_a_f_ın_d_a_n_y_ap_ar •• ,, Ve ltalya Dış Bakanımız dün Yugos· 

iç Bakanı ve Parti Genel Sekreteri dünkü toplan- vuıo•••• •••••"' l lav Başvekili ile görüştü 
fıda iki mÜ/ıim nutuk SÖy/edi çok mUhlm ve dik· 

k•t• tayan b•ra· 
Kamutay Teşkilatı Esasiye kanununun 2, 44, 41, 48 B•~a~!!8s ~~~!.~du Ha" .. 

49, 50, 61, 74, 75 inci maddelerini tadil etti lıi~~:::~~n B. Stogotllno.,fç, 

- • -
mıcliı /inanı komlıgonontla tlı• 
mlılir lcl: 

"Yarın ordumuzun Avrvpanırı 
"" lJI oıktrl vo <Jaslfılerini 
lfaga timatle 1.5000.000 me11cu• 
tfu olacaktır. Harp 11d:uu ha• 
/lnt/e hasır bulunmak için ça• 
lıım•kla beraber, agnı zamantfa 
lıir barıı ıigaıoti takip edigo• 
ıus. n 

Baıhaken şunları ilı1vı et• 
mtıllr, 

• /tolganın lıiılml• lgl mllna• 
nauitl idamı tlmeklt menfaall 
vardır, Biı de bunu arzu edi· 
gorua. Ahiren lnıiltıre Ilı /lal• 
ya aruında Akrlınlı: ıtatüko• 
sunıın rrıufıafasasr için bir an• 
laıma akdıdi/miıtir, Yuıoılao 
hı!kllmeti hu anlaımanın Yu. 
aoılaoganın haılutlarına da l•·l 
olluk e ttitindtn resmen haber. 
dtu 11d/ltaJj1lr. B. Moalhtl MI. 
Unotla'lci nutlcuntla 6ize uzla,.. 
ma teklif etli. icraata intizar 
edigorus v• icraat J11 ıöa/4rl 

t•git ottlfl takdlrd~, tici m•ml11o 
k.ı orıısıntla. 61r lgl komı•luk 

Kamutogııı hıgıtl umumiye toplantılarından bir ıörrlnıfı ue dostluk havuının teourlı •t· r .................... · · .... ···· .... M ·üsttim1e1<er Mı:,;·;; ;;:;·itü-

B .. ı6akan lımıl /nönıf Millet 
Muliıl kürsüıünıte 

An~ara 5 (A. A.) - Kamuta• 
yın t ugünkü loplantısında Baıba• 
kın l•met lnönü '" 153 arkadaşı• 
nın Teşkil~tı Esasiye kanununun 2, 
44, 47, 48, 49, 50, 61, 74, 75 inci 
rnadddelerinin değiştirilmesine dair 
kanuni teklifi ve Teşkilltı Esasiye 
encümeni mazbatasının heyeti umu• 
mi yesi üzerinde müzakereye ba~ 
lanırken Dahiye Vekili ve Parti 
Genci Sekreteri Şükrü Kaya şu 
izıhatı vermiştir, 

SUkrU Kayanın nutku 
~ayın arkadaşlar, 
Başta Cumhuriyet Halk Parti~i 

umumi reis •ekili büyük başvekıl 
ismet lnönü olduğ'u halde partinin 

mebuslarından 153 arkadaşın imzaa 
ile hazırlanan TeşkilAtı Esasiye ıc .. 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

A I man talebi bütün cid- lasyonların 
d. t• • t k d ilgası .• 
ıye iDi or aya oy U b.~·zhi!~lti~n~~i~1 rör:uM~~.~ ~t 

E'J p • f D lb l k k kılmeti kapi· uen arıs e e os a onuşaca ıa tlıyonıarııı 
ilrası hakkın. 

, G .. beis yeni ve çok da_ verdiA'i ikin· 
O • • k cı notada ya. 

.ı;ioddeth bır nutu bıncı kelime-

;öyledi. Dünya mus
temleke ile meşgul 

Londra 5 (A.A.) - B. Eden, cu• 
marle•i günü, iki haftalık tatilin~ 
grçirmek üz•re cenubi Fransaya 

h ket edecek ve bu müddet zar. are . . 
1
. 

fında kendisine harıcıyc nczarc ın· 
de Lord Halilaks vekalet edecek· 

tir. 

ıinin yalnıı 
alrlkadar Dev• 

lctlerin " V rı• 
tandaşlanna ., 
tabsiı edilme• 

ılııi ve bunun 
içine "Mabmr, 
veyahut •te. 
baa. nın ka. 

Paris 5 (A. A). - Oe.u~re raze. rıştırılmaması• 
lesine göre, lngılız. Harıcıyc nazın Pariıl• Franııı Hariciye Na%irl nı taleb etmı'•tı'p, 
Ed c tc d' Azur c yapacağ'ı se• 11 • " 

•n, o e mrllıikat yapacak olan lııılllı Bu ıuretle Mısır Nfllıaı Paıa 
( Dıuamı 7 nci sayfada) Harlcl11e Nazırı Eden da oturmakta olan bir ok Fa1lı, 

111111111uu1uııı111ıuımıuı1111ııııuı1111dUllUllllllllll:lllllllllll/llllllUlllllllllllllllUU11111wıııııııı11mıı111111111111111111111t11111ıuıııa Cıııyirli, Tunuııu, MaltaH ve Kıb-suriye lıeyetı / stanbulda bekliyor ı,••h yeruıcrıe diA'er muhtelif ya· 
le 

•acı müateınlekeler tcbeaları yani, 
ın unda hiç bir huausf kaydden ı .. 
ti lıde e.ylemeyeceklerdir. 

l 

Devlet matbaasın
da yangın 

81r naUrettlp yangın ••• 
n••ınd• yarelandı ve 

yandı 
( Y ·r m 7 ncl ıagfamızda) 

Makineye 1 

verirken ' 

Belgradda resmi 
Tebliğ neşredildi 

R••mf t;bıil-;e dller 
İ Cıneure'y• ıitmelc flıu• S•rlg• 11anıına lıorelttt •dın fıegel ilci fıiln• mUhlm haber. 

Jenbert ııhrimlsd• hıılunmoA:taiır. Hegft tlıfn lıtonkldo mulıle 1/ ler 8 ıncı sayfamızda 
rstntl .,,.,.11,,1 •e ,, .. , temoelar ... apmııtır. ı liiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;..ı 

B. ita/yadaki Tevfik Rüştü 
mülakatını ve 

Balkan meselesini izah ediyor 
Belgrad 

saatler 
mülakatı iki defada ve uzun 

içinde cereyan etti 
Belgrad, 5 (A.A.) - Dr. Aras, bu

raya gelmiştir. Belgradda 24 saat 
kalacak ve B. Stoyadinoviçle görü· 
§ecektir. 

TEVFİK RÜŞTÜ ARASIN 
BEYANATI 

Belgrad, 5 (A.A.) - Türkiye Ha
riciye Vekili B. Tevfik Rüştü Aras, 
bu sabat Semplon ekspresile Mila -
nodan Belgrada gelmiştir. 

Vekil istasyonda Dış İ~leri Nazır 
muavini B. Martinaş ve Bakanlık 
erkanı, Türkiye orta elçisi B. Hay
dar ve Küçük Anıaşma ile Balkan 
Anlaşması dc,·Jetlt'rlnin orta eı,ile
ri tarafından karşt!anm~tır. 

Belgratta 24 saat kalacak olan B. 
Araıı, öğleden evvel Başvekil B. Sto
yadinoviçlc görüşmüş ve şerefiı;c 

Başvekil tarafından saat 13 te bir 
öğle yemeği verilmiştir. 

Göri4melere öğleden sonra da 
devam edilecek ve B. Aras, bu ak
şam Türkiye Elçiliğinde Elçi B. 
Ha~·dar ve refikası tarafından veri· 
lecek akşam yemeğinde hazır bu 
lunacaktır. 

TEVFİK RÜŞTÜ ARASIN 
BEYANATI 

B. Aras, Liublianadan geçerken, 
Belgratta intişar eden Vreme ga
zetesinin muhabirine şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Milanoda Kont Ciano ile 
Türkiye Hariciye Vekili ve Balkan 
Antantının bu devresi başkanı sı
fatile en dostane bir ruh dairesinde 
görüflüm. 

Dün Tıvflfc Rüştü Araı il~ ttnuıı 
uı mülôkallarda bulunen Yuru•· 

lav Başvekili Stogadinavlç 

l\lilfıno mülakatının ne".cderir. -
den pek memnunum ve bcından y:ıl· 
nız memleketimin değil, bütün B.o;
kan Antantı devletlerinin istifadl• 
edeceğine kaniim. Kont Ciano il"" 
yaptığım bu görüşmeler esnasında, 
İtalyanın, mühim siyasi münase -
bellerde bulunduğu Yugoslavya ve 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Felemenk mektep gemisi 
dün limanımıza geldi 

Valiye ve lstanbul kumandanına 
yapılan ziyaretler 

,--

• 
1 

Felımenk mektep ı•miıl Hertog Henalrlk Galata rıhtımında 
Diln limanımıza Hortoy Hendirih 1 

adlı Felemenk mektep gtmisi gel• 
miştir. Gemi limana saat dokuzda 
dcmirlcmif ve gemi kumandanı 
ıaat onbirde şehre çıkarak vali ve 
Bclediy reisi Muhiddin OstündaA' 
ile lstanbul kumandanı General 
Hallae ziyaretler yapmııtır. 

lstanbul vali si ile kumandanı da 
saat onbcşte gemi kumandanının 
ziy11reUni iade etmişlerdir. 

Gemi birkaç gün şehrimizde ka· 
lacak •e içindeki Flemenk deniz 
harp talebesi şehrimizdeki de ız 
müessesatını gezecek! r, den·zci· 
lerlmizle leıııaalar ,ııapacak 'ardır, 
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FIKRA: 
Evlilik bahsine dair •• 
Y

unani•taada evlenmek mecburi yctı hakkında bir kanunun çıkmak 
üzere olduğ"unu gazeteler yazıyor. Daha baıı Avrupa memleket· 
!erinde böyle kanunlar vardır. Bahis üurinde aoket ve neşriyat 

yapan gazeteler, bizde de Löyle bir kanunun lüzumu üzerinde müna• 
kaşa açmışlardır. 

Evlilik, bekar!ık bahsi, son günlerde lstanbul matbuatını çok alaka
dar eden bir konuşma oldu. B;r arkadaş da, evlilik hayatında saadetin 
nasıl lemin edilebilece~i hakkında tanınmış kadınlara sualler seruyor. 

Muhakkak ki, icadın için de trlcek için de, cemiyet içinde normal bal 
evliliktir. Fakat, bu işi l:anunlaştırmalc, memleketimizin duyduğ"u bir ih
tiyaç olmasa gerektir. 

Niilus sayımı btalistiklerinden de anlıyoruz ki, Türlciyede evlenme 
iş', tabii bir vaziyetıedir. Büyük şehirlerde, bütün dünyada olduğ"u gibi, 
bekAr insanlar bulunabilir. Fakat, mesela lstanbulda birkaç bin bekar 
var, diye, bilmem, b:r kanun yapma~a lüzum var mı?. 

Günün adriye ve 
polis haberleri 

Retat Feyzi YUzUncU 

,__.;,.. _______________ ____ 

döviz kaçakçılığı 
meydana çıktı 

Bir 

Bır çok posta memurları da maz
nun olarak mahkemeye veri/dil 

Bır kaç ay e\"\·~., İ ak B< har is· 
m;'ld~ bırisini. , F ..ıstıne. posta ile 
döviz kaçırdığı haocr a!ıfüntŞ ica· 
beden müsaade alındıktan sonr.ı, 

Filistcıe gönderilmek üzere Ga • 
lata post.ahanesine venlcn şüpheyi 
dJi bazı mektuplar, bir müddeiu
mumi muavin Lle bir pusta ve tel· 
garf memuru tarafından büyük 
postahanedc açılını•, içlerinde 107 
sterlin kıymetinde 5 ve 20 şer ster· 
!inlik kaimelcrle bir kaç tane Fi
listin parası bulunmuş, İsak Bchar
la bazı memurlar aleyhine takiba
ta başlanmıştı. Bu hadise mahkeme
ye intckal etmi,I!, dün Asliye Üçün
cu Ceza mahkemesinde muhake
meye başlanmıştır. 

Bu kaçakcılıgın daha evvelcl n· 
beri yapılmakta olduğu tahakkuk 
ettıgindcn, posta ve telgraf baş 

müdür muavini Fcı:zi, Galata pos
tah nesi baş memuru Fahri, Ga
lata postahanesi gişe memuru " 1-

yazi, posta nemuıu Abdullah ve 
Ferdi vaı:.felerinı suıistimal Gal:ı
ta postahanesi muhaseb<> memur • 
!arın Münir ve Burhanettin de 
ihmı'il ve tcrahidcn, İsak Beharla 
beraber mahkemeye verilmiş bu • 
Junmaktadırlar. 

Ancak, dün başlanan muhakeme
de, rıilddeiumuml, bu suçun muha
kemesinin mahkemenin selahiyeti 
haricinde olduğu mütalaasını i· 
leri sürmüş, heyet de selahiyet ha
rıcinde bulduğundan, İhtisas mah
kemesine verilmek üzere evrakın 
müddeiumumiliğe iadesi e karar 
verilmiştir. 

MÜHÜRÜ KİM KALDIRMIŞ 
Taksimde Osmanlı sokağında o

turan Fahrinin evi, iki sene kadar 
evvel, kumar oynattığı için mü -
hürlenmiştir. Dokuz ay kadar son· 
ra, Fahri, eve tekrar taşınmış, mü
hür feketmckten suçlu olarak İkin
ci Ceza mahkeme. ine verilmiştir. 

Fahri, müdafaasında, evin mü • 
hürlcnmesinden sonra adaya ta • 
şındığını, dokuz ay sonra adadan 
geldiği zaman mühürün açılmış ol
duğunu gördüğünü ve polis tara -
fından açıldığı zannile, anahtar da 
elinde olduğu için taşındığını söy
lemiştir. Zaten, bu gibi hallerde 
bir evin üç ay kapntılabileceği hak
kında polis nizamnamesinde sera · 
hat olduğunu da sözlerine ilave et
miştir. 

Şahit olarak dinlenen komiser 
Talat, mührün sökülmesinin kanu
ni olmadıJ!ını, bu zaptı da kendisi· 
nin hazırladığını söylemiştir. 

Müddeiumumi. mütalaa için ev
rakı istemiş, iddia yapılması için, 
dava başka güne bırakılmıştır. 

çuv AL nmsızr 

rilen Ali is;ninde birisi, dun, 8 g · n 
nafıa hizmetlerinde çalışt•rılmıya 

mahküm edilmiştir. 
TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ 

,_lııgal Şirk~ti mııha9::occ.,i 
Cevdet bazı imzaları taklit ederek 
mulıtelıf tarıhkrde muhtelif mik· 
tarlarda para çekmekten suçlu o
J;rak tevkif edilmişti. 

Cevdet, bir iki gün evYel, istin· 
tak hakimliğine müracaat ederek 
tahliyesini talep etmiş, talebi ka· 
bul edilmemişlır. 

Bir ad.am metresini 
vurdu 

Beyoğlunda Tulumbacı sokağın· 
da oturan 18 yaşında Kasım kızı 
Me!ii.hat Sabri isminde bir genç 
tarafından kunduracı bıçağile ya
ralanmıştır. 

Melii.hat i.1Zl1" nman S brıye 
metreslik etmiş, fakat son zaman
larda Sabri ile arası açılmıştır. Ha
dise günli Sabri ile M.eliıhat sokak· 
ta kıırşıla m · lar, aralaYında bir a· 
ğız kavgası geçmiş, bu ka,·ga so • 
nunda Sabri Melahatı bıçakla ya • 
ralıyarak kaçmıştır. Melahat teda
vi altına alınmıştır. Sabri polis ta
rafından aranmaktadır. 

Hem annealnl hem kızı· 
nı vurdu 

Unkapanında oturan Hasibe a
dında bir kadın Hamdi adında bir 
arabacıya odun taşıtmıştır. İş bit • 
tikten sonra ücret meselesinden 
aralarında kavga çıkmıştır. Kav • 
gada fena halde hiddetlenen arabacı 
Hamdi eve girerek Hasibeyi ya • 
kalayıp dövmcğe başlamıştır. 

O sırada Hasibenin kızı Saime 
gelerek annesini kurtarmak iste
miş, Hamdi bu defa da Saimeyi ya
kalamış ve ana ile kızı fena halde 
dövdükten sonra başlarından ya • 
ralamıştır. Yakaya polis el koy • 
muş, yaralı kadınlar hastahaneye 
kaldırılmışlardır. Arabacı Ham • 
di yakalanarak tahkikata başlan • 
mıştır. 

EROİN KULLANAN BİR ADAM 
l\IAHKÜM OLD'U 

Ötedenberi eroin kullandığın • 
dan şüphe edilerek zabıta tarafın· 
dan takip olunan İhsan isminde 
bir adam nihayet Galatadaki kah -
ve !erden birinin abdeshanesinde 
eroi çekerken yak~lanmıştı. 9 un
cu ihtisas mahkemesine sevkedi • 
len maznun bütün inkarlarına rağ
men suçu şahitlerin ifadeleri ve 
kendisinin evvelki ikrarlarile sabit 
görüldüğünden iki ay hapsine ve 
bir lira da para cezasına mahküm 
olmuştur. 

BİR KAÇAKÇI YAKALANDI 
Üsküdarda Bülbülderesinde ar

pacılık eden Yuvanın kaçakcılık 
yaptığı duyulmuş, dükkanında ya
pılan aramaca 3900 çakmak taşı 
ve 650 defter sigara kağıdı bulun
muştur. Yuvan yakalanmış, hak· 
kında tahkikata ve takibata baş 
!anılmıştır. 

-- -- - ---
---
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ümer ank 
80 lise 
Mezunu aldı 

SORUYORUZ: 
Tamir edilmeyen 

cami 
Evkaf idaresi son zamanlarda 

tariht kıymeti haiz camilerin ta• 
mirine ehemmiyet veriyor. 

Yabancıları 
Ağırlama 
Bürosu 

Hakikati söyleyen 
mi yok, biz mi 
aldanıyoruz? 

insanlara cebren, ve batlll, Be. 
lediye laboratuvarlarının raporla· 
rı ile (yenme!) olan şeyler sucuk 
olarak yedirilebilir. ln•aolar cebren 
beygir tabutları gibi tramvaylarla 
naklolunabilir. Fakat insanlara ceb
ren gazete ve kitap okutmak usulü 
ben üz keşif olunamamıştır 1 

Ba:kanlarda ya!nız yağlı kaşar 
yapıldığından fazla<ıle alakadar 
olmıyanlar için ne n:utlu. Fakat, 
muhterem arkadeş 1 orada Balkan· 

Peş senelik planın tatbikatını 
deruhte etmiş olan Sümerbank, kı· 
sa bir zamanda vücut bulan bü· 
yük mikyastaki işletmelerde çahş• 
tırılmak üzere bir çok gençleri 
Avrupadaki yüksek mekteplere 
talisile ıröndermeğe başlamıştı. Di· 
ğer taraftan her müessese 
ıçın muvakkat mahiyette ve 
sitaj görmek üzere Avrupa fab
nkalarına ekipler göndermekte 
idi. 

Sümerbar.k bu iki türlü yetiştir· 
me haricinde şimdi de lise meıun· 
ları ara<ında imtihanlar açmıştır. 

Mesela Beyoğlunda lstiklAI 
caddesindeki Ağacamii tamir 
edildikten sonra çok zarif bir 
şekil aldı. Bilhassa lstanbulun 
en büyük ve en işlek ve kala• 
balık bir yolu üırFinde bulun. 
ması bu tamirin ehemmiyet ve 
lüzumunu bir kat daha arttırı· 
yordu. Ve nitekim tamirden 
sonra bu lüzumun ehemmiyeti 
bütün büyüklüğü ile anlaşılmış 
oldu. Yine herkesin göziine çar
pabilecek yerlerde böyle la· 
mire ihtiyaç hisseden cami. 
ler 'ardır. Mesela bankalar 
dan Şişhane yoku una çıkılırken 
ıa~ kolda cadde üzerinde Mi
dilli sokağının başında küçük 
bir cami vardır lci; bu da tami
re muhtaçtır. Bu camiin tarih! 
kıymeti var mıdır, yok mudur, 
bilmiyoruz. 

Üniversite ağırlama ve gezi bö
rosunuıı talimatnamesi bir az daha 
zenginleştirilerek yeni bir şekle 
sokulmuştur. Yeni talimatnameye 
göre bu büro Üniversite profesör 
ve talebelerinin memleket dış ve 
içinde yapacakları tetkik seyahat· 
]erini tanzim edecektir. Taltbe ve 
profesör mübadelesi, konferans ver• 
me ve verdirme gibi yollarla ve 
ilmt temaslar temini çarelerini 
araştıracaktır. Keza Üniversite ta· 
!ebelerinden dış memleketlerede 
okumak isteyenler, dış memle· 
ketrerdeki talebelerin Q,iver
sitemizde okumak isteyenlerle mü
badele ettirilecektir. Dışardan ge
leceklere yurdu tanıtacak ve !Azım 
gelen izahatı verecektir. 

larda her biri dört Le< milı onu geçme• 
yen milletler ıırasında yağlı ka~arlar
dan başka, gazete ve kitaplar da 
çıkıyor. O:ıların satış mikladarı, 
en kaşarlanmış bir tabiiıniıiıı Lile 
damağını ş ıklatacak bir yekii .rb .• 
Yüzbinler ve yüzbiıı•erl .. E.r~k Al'· 
rupaıı, Balkln komşularımızın bile 
nülus !arkına halulı,.·ı, her birine 
nısbetle üç mi<li mal c uL.u1!.. 

Son altı ay zarfında bu suretle 
lise mezunu 80 genç Sümerbanka 
ve fabrikalarına almıştır. 

Sümer Bank bu gençlrri, husu• 
styellerine göre yeti1tirmek ve en 
mufit unsurlar haline g_etirmek 
maksadile lstanbulda ihtisas kurs
brı tesisine karar vermiş ve prog• 
ramlarını tC!bit etmiştır. 

Kurslar bir martl~n ilibaran açı· 
lacak ve her biri altı ay devam 
edecektir. 

Bunların arasında temayüz ede· 
cekler ayrıca ihtısas için Avrupaya 
da gönderilecektır. 

Sümerbank bu ~uretle yüksek 
tahsil yapamamak mecburiyetinde 
kalan gençleri hem yetiştirmek ve 
hem de onlardan lzamt istifadeyi 
temin etmek hususunda çok laideli 
•dımlar almış bulunuyor. Her sene 
ılınacak gençlerin adedi çoıtaltı· 
lacnktır. 

Suç 
İşleyenler 
Azalıyor 

3005 numaralı meşhut cürümlerin 
muhakeme u•ulü kanununun tatbi• 
kındanberi işlenen cürümlerin he
men yarı yarıya azaldığı ıı rül· 
mektedir. 

Tutulan istatistikler kanunun tal· 
bika ba~lanmasmdan sonra cürüm• 
!erin yüzde yirmi beş, otuz nisbe• 
tinde aı.aldı 1n' Te~rinevvel ba n
dan itibaren ılk üç ayda bin ·a. 
dar meşhut suç Müddeiumumtliğe 
intikal elliği halde, ondan sonraki 
35 günlük devrede bu neviden 
suçlRrın iki yüze bile nrmadığını 
göstermiştir. 

Avrupa 
imtihanları bitti 

V ckaiet, Cenevreye hukuk tahsili 
için üç.Posta telgraf telefon tahsili 
için de Parise dört talebe gönder· 
meğe karar vermişti. Talebeleri 
seçmek için Hukuk kolundan ya· 
pılan imtahanda, evraklar vekAle
tin tetkik etmesi için Ankaruya 
gönderilmiştir. Bir kaç güne kadar 
kimlerin kazandıkları bildirilecektir. 
P. T. T. ta~ıili için biç bir talibin 
o:maması dolayısile imtihan ya
pılamamıştır. -----

Yalnız yol üzerinde bulunan 
bir mabedin çirkin bir halde 
bulunması elbette ki uygun bir 
hAI teşkil etmez. 

Eu cami niçin tamir edilme• 
miştir. Ve elAn niçin tamirine 
başlanmamıştır. Bunu da soracak 
değiliz. 

Yalnı:ı camilerin tamirine e
hemmiyet veren Evkaf idaresinin 
bu camiin tamirine lüzum olup 
olmadığı hakkındaki kanaatinin 
ne merkezde olduğunu öğren· 

mek istiyonız ve soruyoruz ? 

!"'"i<lfÇ'ü'if '"ti''A'8'f if l'Eif ""''I 
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ÜÇıi nCÜ milli diş tabipleri kon
gresi Eylülde şehrımızde toplana
caktır Kongreye balkanlı tabibler 
de tştırak edccektır. * Bına ve belediye vergileri 
mukabılinde tnhsiıdarlar tarafın
dan nıül{elleflere l'erılen makbuz
t:rrm•ft"'°"'"'"' ·m••kb•U" sahi L rının 
soyatlarının da yazılması halık n
da alakadarlara emir verilmiştir. * Belediye tarafından otobüs • 
lcr ıçin hazırlatılmış olan yeni bi· 
Jet ve taahhutnameler dağıtılma • 
ğa baş! nmıştı •• Bunlardan alma
yan ve imza etmiyenler seferden 
menedılecektir. 

* Limanımızda balık beklıyen 

İtalyan \'e Yunan gemilerinin bir 
kısmı Marmaradan çıkan torikler
den külliyetli mıktarda almışlardır. 

Büro dokuz azadan mürekkebtir. 
Bunları da her ders yılı başında 
rektör seçecektir. Bu yıl rektör 
bu agırlama bürosu reisliğine riya· 
ztye profesörü Kerimi seçmiştir. ı 

Muavinliğe de Doçent Muhlis Ete 
seçilmiştir. Azalıklara Tıp fakültesi 
Doçentlerinden Doktor Nebil Ede· 
biyattan Ziyaeddin Fah'i ve Tabiye 
Doçentlerinden bir Bayan •eçil
mi~tir. Yabancı dil bilen dört ta• 
lebe de bugilnlerde rektörlükce 
seçilecek ve gelecek baltadan iti
baren biiro çalışmalsrına başlıya· 
caktır. 

-- -----
Suriye 
Hey' elinin 
Zi,garetler:i 

Hatay anlaşmasına bağlı müza
kerelerde Suriyeyi temsil etmek 
üzere Cenevreye gitmekte olan ve 
evvel~i akşam şehrimize gelen ye• 
ni Suriye hükümeli Başvekili Ce
mil Murdüm, Hariciye nazın Sa
dullah Cabiri ve Necip Ermenci 
dün Perapalas otelinde istira· 
ha mi 1 rdir. Sabahleyin saat 
on birde viiayete gelerek vali 
muavini Hüdaiyi ziyaret etmişlerdir. 
Akşam uat 18 de de Hüdai kendi
lerini otelde ziyaret etmiştir. 

Heyet bu ;ıkşom Avrupa trenile 
Cenevreı e gidecektir. 

Kermes 
Şenlikleri Filmi 

Kermes lil.ni dünden itibaren 
şehrimiz sinema'.arında gösterilmiye 
başlanmış gerek senaryo ve ge-* Belediye seyrüsefer memurla· rekse hazırlanışı itibarile çok mu· 

rından otuz kişi tahdidi sinne ta- valfak olan bu filim büyük r•t· 
bi tutularak işten çıkarılmışlar • bet görmektedir. 
dır. Bunların yerir.e genç memur- Filimde kendine mahsus bir ta• 
tar alınacaktır. Yaşlı memurlar kım hususiyetlerden başka. 

1 - Beynelmilel Bebek sergisi, 
belediyeye müracaat ederek ken- Dans, fspor, Gürbüz Çocuk Müsa• 
dilerınn mağdur bırakılmamalarını bakaları. 

Bir Felemenk istemişlerdir. 2 - Münir Nurettin, Klaveıe· * Bakırköy cürmümeşhut mah- nist Natalya Mola, Belgrad Ope· 
ektep kemesinin, iş azlığından ve bura- rası primadonna11 Bahriye Nuri 

Gemisi geldi nın merkeze yakınlığından dolayı Haçic, Eliıa Karakaş. Lili Da!pini 
Dün limanımıza Felemenk bandıralı lağvına karar verilmiş ve vaziyet Kapuçellinin kon•erlPri, sabık Rus 

bir mektep gemisi gelmişve limana alakadarlara tebliğ edilmişıtir. Devlet tiyatro•u Baş balerini Arzu. 
girerken top •tmak suretile şehri * Önümüzdeki sömestri mütea- manova ve talebelerinin dansları, 
selamlamıştır. Gemi kumandanı dün · Guino dö Parinin 30 kişilik tama-
mutal ziyare~lerde bulunmu1tur. kip Istanbul iıniversitesinde. rad • rabek hev "etinin dan,Jarı, beyne!. 
Gemi limanımızda beş giin kala· yoloji isimli iki yeni enstitü açı- milel komik Maks End kuvakın 
caklır. ıacaktır. num•raları vesair eğlenceler vardır. 
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ihtisas müesseseleri
mize örnek! 

T
.rk gençliği münevverdir. Çünkü; Okuyor. 

Türk gençliği okuyor, çünkü tenevvür etmek 
istiyor. Çok tenevvür etmek 1 

Yüksek tahsil sıraları tıklım, tıklım dolu. 
Sınıflar taşıyo. 

800 kişilik sınıfların en arka sırasında bir gün yer 
bulabilen bir talebe, ertesi gün profesör sesine olan 
bu uzak mesafeyi en kısa bir hadde indirebilmek 
için sabah karanlığında çantasını koltuğunun altına 
aılcıştırıyor. Ve Üniversitenin yolunu tutuyor. 

f'lkat yine ön sıralardan birine olu nı k bahtiyar• 
lığına nail olamamıştır. 

Belki ancak ve ancak iki sıralık bir i"rı ı.reketi 

- Nurullah Eaada -

mışlar ve yüksek tahsillerini varıda bırakmışlardır. 
Bııtün bir memleket gençliğinin yükıek tahsil sıra• 

!arına koşmuında hiçbir tehlike yoktur. Fakat koş
tuktan sonra yarı yoldan dönmek; işte tehlike! 

Eöyle bir tehlikeyi •Sümer bank. duymuş bulı.• 
nuyor. Ve beş senelik kalkınma planını tatbik eder
ken, yüksek tahsil yolunda yarıda dönmek tehlike· 
sine maruz k•labileceh gençleri de kollarindan tutup 
kaldırıyor. 

SümC'l'bank ıon allı ay zarfında banka ve fabrika-
larına 80 lise mezunu aldı. 

Neclen? .. 
Hakibti söyleyen mı yok? Biı mi 

alda11yorıız?. 
Türkiye<le ka~ıt san;yiine el 

koyulduğu zaman biz ö le sanmış· 
tık: D<ınağlanmmn güıliık ckrr.exi 

olan gazeteler sımit fiatına 'atılacak, 
kitaplar py zivafetlerindeki pıs
tahr yerme geçecektir .. 

Kağıt (ba•ın) dediğimiz k'ulliir 
işiııiıı ruhudur. 

Ka~ıdı dünyanın öbür ucundan 
getirdikçe Türkiye gazeteleri e\. 
bttte ki daima banknot üzerine 
basılmış olacaklardır. 

Bütün dıinyada en paha1ı gaze• 
leler, ona en çok mühtaç olan 
Tüuiyede çıkmaktadır. Halbuki 
gerek gazete ve gerek kitap için 
kliğıdı kendi yurdumuzda çok ucu, 
bir fiyatla mal etmeliyiz. Bunun 
başka yolu yoktıır:' Okun ayı, yani 
dimağların gıdasını, midderın gı· 

dasından daha ucuza indırmeklM 
başka yol yoktur 1 

DüAUn masrafı 
lzmırde geçen yıl olan evlenme 

istatistikleri neşrolwıuyor. Bıı ista· 
tistiklerde garip bir şey de var. 

Geçen yıl hm 'Il çift evlenmiş: 
nikah dairesine büyük b'r ne?'e ile 
gelip nikAh merasimi yapmışlar. 
Fak>t sonra, yani nika~ şerbetleri· 
nin ucuz al~ olundan ayıldıktan son• 
ra, evlenmekten vazgeçmişler? Bıı 
halin hikmeti telhik olunmuş, PV• 

lenmekten nıye vazgeçtikleri an
laşılmış: 

Duğün masrafı tedarik edeme• 
dikleri için 1 

Demek tak.itle evlenme usulüde 
icat etmeli I! 

Yenmez (Et) in adı imiş ı .. 
Belediye kimyah"anelni şehri· 

mizde satılan pastırma. sucuk gi· 
bi şeylerin yüzde kırkının (yenmez) 
olduklarına da'r rapor vermişti. 

Dün bir gazetenin (ekonomi) ha
berlerinde hayretle gördük: 
Meğer } alını lslanbulda günde 

500 kilo sucuk sarli)atı varmış. 
Demek belediyenin (yenmeı) ta• 

biri sucuklara ancak yüzrle kırk 
karıştırılan hakiki ateş bahası (et) 
için imiş .•• 

Biz de ölsek! .. 
Bir doktorumuz, (yüksek ateşli 

hastalıklar) dan bizi şu kış günle· 
rinde üşümekten anası gevremiş 
ofanlan korkutacak bir lisanla 
bahsediyor. Y ıiksek ateşli hastalık· 
!ar bu kadar fena ise demek şu 
kalorlierli lüks apartımanlar ölüm 
halinde il 

K:.:.:::a:..!y~n:.::•:.;n.;;•;;;l;.;;a;.;.r.;;a;._.;;h~it;;;a:.;b;;.e~! • .:.. 
Muhterem ~e ateşli genç hatibi· 

miz MeUha Avni Sezeıı gazeteye 
verdiği bir beyanatlarında kayna
nalara ateş püsküri.yorlar: 

Kaynana kelimesini lugatlard:ın 
silip atmalı mı f Diyorlar. Bütün 
kabahat gelinlerdedir: 

Kaynanalarını idare edemiyorlar! 
Şu halde, bütün gelinler kayna· 

nalarını idare ediyor !ar demektir: 
Kaynanasına IAC yetiştiremeyip 

kapı dışarı atan gelinlerd e, şu balo 
de muhterem bayan hatibimiz gıbi 
lügalı oloıayanlarl 

Serdengeçti 

Lisan muafiyet · 
imtihanları Yusuf ve Hüseyin isimlerinde i· 

ki çocuk, külliyetli miktarda çu
val çalarak bazı kimselere satmış
lar, onlardan da diğer bazı kim
seler satın almışlardır. Bu işten 
maznun olarak, 10 kişi, mevcuden 
İkinci soraıı hakinıliğine veril -
rnişlcr, geç vakit sorguya Ç(!kilmiş
lerdir. 

GARAJDA HIRSIZLIK 
Fatih belediye garajında tamir· 

ci Burhanettin, garajdan hırsızlık 
yaptığı için dün Sultanahmet Ü • 
çilncil Sulh Ceza mahkemesine ve
rilmiş, dört ay hapse mahküm edil· 
miştir. 

Boğazda karaya oturan 
vapur kurtarıldı 

yapabilmiştir. Çünl<.ti kendisi gibi erken, ç• k rken ve 
pek çok erken koşan arkadaşları ön sıra arJaki mü. 
tad yerlerini işgal etmişlerdir. 

Bu yarış; ne bir •t yarışına benzer, ne de bir he-
yecanlı •foks~ filmini seyir için gösterilen !thalüke. 

Kurslar açıyor. Bu gençleri istidatlarına ıröre 

yetiştirecek ve Avrupaya da ırOnderecek. Gençler, 
bankacı, fabrikacı, mutııbu.sıa yetişecekler. Sümer 
Bank her sene alacağı lise mezıınlarının adedini yük· 
ıellmekte devam edecek. 

Sümer Bankın bu harekeli; diker millt ihtisas mü
eueselerimiz için bir örnek olmalıdır. 

Yabancı diller mektebi A • B • C 
kurları içinde iyi lisan bilen ta· 
!ebeleri bir imtihana davet edile· 
cektir. Yazılı ve sözlü olarak ya• 
pılacak bu imtihanda muvaffak o
lan talebe kurunu atlamış ohcak 
ve yükseldiği kurun bu yılkı im· 
tihanını vermeğe mecbur olmamak· 
la beraber yine eskisi gibi mun
tazam devam edecektir. imtihanın 
on beş güne kadar yapılaca~ı 
tahmin ediliyor. 

BİR DİLENCİ MAKÜM OLDU. 
Dilendiği için Sultanahmet Bi • 

rtnci Sulh Ceza mahkem,,sfne ve-

Karadeniz boğazı methalinde Hi
sar kaya methalinde yarı batmış 

bir vaziyette 12 gün evvel karaya 
düşen ve mürettebatı tarafından 
terkedilen Romanya bandıulı Kar· 
men Silva vaı:uru Türk gemi kur· 
tarma şirketinin Alemdar \'e Saros 
kurtarma gemileri tarafından dün 
yüzdürülmüştür. 

Bu; ilme, irfana aşık gençliğin yarışıdır. 
Bu yarışa; zengini de iştirak eder fakiri de. 
Muvalfakiyel; sebata bağlıdır. 
Çünkü yüksek tahsil yapmak; yani : Münevver ol

duğunu, icabında bir kARıt parçasına söyletebilmek 
kudretine malik olmak, bugün bir haylı müşkül. 

Ne kadar çok genç vardır ki: Bu sebata, maddi 
ve manevf imkAnlar bulamadıklorı için ma!ik ohma· 

Üniversitede yüksek tahsil yapamamak bedb.htlı· 
ğıoa katlanan gençlerin enerjilerini miHI müessesele· 
rin ilıtisaı saflarına devretmek ve orada bu enerji
leri bir yüksek tahsil khılar ve belki de daha fazla 
müsmir bir hale sokmak büyük, vatani bir vazifedir. 
Bu vazifeyi duymak ve latbi!, sahasına koymak ise 
elbette en büyük bahtiprlıktır. 

Abdurrahman Ş. LAç 

Rektör Cenev· 
reye gitmiyor 

Bugünlerde Ce'levreye gitmesi 
mevzuubah s olaıı Üniı·ersite rrktÜ• 
rü Cemil Bilse! ö ğ"rendiğim Le sıö· 
re seyahatinden sarfııı.:ız·ır rtnuştir. 
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Şehirden reportaj far 

lstanbuldaki saat tamirci· 
----~ lerinin niçin çoğal-

Dançig ve Milletler 
Cemiyeti 

~1,~l:•t!t. Ct.•n1iyc.ti kon~ı_·yu1~lı 

fiOn devresi, ba ka devTe i<;tırraln ı 

kadar kısır olmadı: Hatay ela' anıı
zı lıaLctmeg~ ır.unffak old.ı_ğ.ı gı· 
bi, konseyin der.ı'rbaş bır mese • 
•C:.İI :, D"Jnt.:ig .· ln: d.P hallctt •. Dan• 
·ig mfffielcısi, \rcr·ail~-..:s su.1ıunt;ı .. 
1·.ırr >rra'3ı devı ;'le b1r.u.ktığı J;a
r.ş.k bir nıi.as<ır. Dctnçig harpten 
e\'\0el, bıiyiık ve e!ıemmıyetli bir 
Alnan lımanı ıd . Harptaıı sonra 
şehir AlmaPn'dan ayrıldı. Fal<at 
yı.z yırmi sen h . itıdan .ili•·dik· 
ten sonra ıh ya edilen 1 Ph,•t~, 'a 
vuilmed .. Burad~ n uhta, bır hü -
kümet ku•t..4Ju. D', polıt.k. ,ının 
lrfar('si Lehi : 0 '1a Lıırakıldı. Mıl -
!etler Cc!"'iy~ti de bir komiser \''1· 

sıtasile DJnçig :;nayJsası:ıın tııl -
bikinı...: nezare! .etmek \":J;.'.if"'~~ j iis
tüne nldı. 

___ usya a 
Hükumet kuvvetleri vaziyete hakim 

ilk taarruzlar püskürtüldü Değişiklikler 
Barcelone 5 (A.A) - Malagadan bildirildiğine ırörc, bu mıntakanın 

bütün cephelerinde şiddetli muharebeler olmaktadır. Asiler büyük bir 
tazyik yapmakta iseler de bükumetçiler şiddetli bir mukavemet göster• i 
mekte ve mevzilerini muhafaza eylemektedirler. 

Malaga 5 (A. A.) - Resmi bir tebliğ Mili~ kuvvetlerinin, asilerin 
Malaga cephesindeki taarruzlarına muvaffakiyetle mukavemet ettiklerini 
bildirmektedir. 

Moıkoflıı (Husıııf> - Bol/ılı 
donanması kumandanı Amiral 
Hal•r, umum d•niz krwvttl•rl 
lcumanclan muafJinlltin•, Aml· 
rol Sivkef Baltık clonanmaıı /ca. 
mandanlılına, Amiral Dalca De. 
niz Harp Akademisi Direktör• 
lüğünt, Harbigı Nezareti M11 •• 
teıarr Amiral Orlo/, umum de
niz kuvvıtleri kumandanlıtına 
lagin alunmuılardır. 

Malaga 5 ( A. A.) - Havas aj~nsı muh•biri bildiriyor: 
Hükumet kuvvetleri laileri Marbella civarına kadar ıreri püskürt• 

müşler ve A•iler bu suretle bir kaç kilometro ırerilcmişlerdir. 

• • • 
Köy kalkınma programları 

Bolu 5 (A. A.) - Dün de parti salonund.ı Vali Salim Gündoğanın 

baıkanlıjtında kaymakamlar konırrcsi açıldı. Kongreye umumi meclis 
ilyeleri ve daire direktörleri iştirak etmişlerdir. Köylü, şehirli yüze ya· 
•ın dinleyici de vardı. Konırenin ırayui şimdiye kadar köy kanunu ile 
yapılan iıler köy kanununun tatbikinde müşkilat ırörülen maddeleri iı&b 
eyliyecek köy kanununun tatbiki ve köylünün kalkınması için dahiliye 
vekaletinin direktifi dahilinde beş senelik prog amın ihzarıdır. Bugün 
kaymakamlar raporlarını okudular. Yarın münakaşalara başlanacaktır. 
Kongreye nahiye müdürleri de ırelmi,lerdir. Kongre bir hafta ıüre• 
ccktir. 

• • • 
Tehlike tekrar baş gösterdi 

Nevyork 5 (A. A.) - Missisipi nehrinin suları tekrar yükselmeye 
başlamıttır. Bütün nehir boyunca bentler takviye edilmekte ve yüksel
tilmektedir. Bu iş için hakiki bir işçi ve gönülıü ordusu çalışmaktadır. 

• • • 
Fransa yeni harp gemileri 

yaptırıyor 
Londra 5 (A. A) - Daily telegraph gaıetesine göre Pariste yeni bir 

deniz siliihları programı hazırlanmaktadır. 
Bu programa göre o\uz beşer bin tonilatoluk beş zırhlı yapılacaktır. 

Bunların ikisi inşa halindedir. Bundan başka on beşer bin tonluk iki 
tayyare gemisi, sekiz bin tonluk on kru.-azôr ve bir çok torpido ve 
denizaltı gemisi de y~pılacaktır. Yeni inşaatın mecmu tonilatosu 273 bin 
tonilAtodur. 

• • • 
leh-Fransız dostluğunun inkişafı 

Paris 5 ( A. A. ) - B. Dclbos, dün ak~am Fransız • Leh Parlamen• 
to grubu tarafından Polonya sefiri B. Bukasiewicz'in şerefine \"erilen 
•iyafette bir nutuk söyleyerek azcümle demiştir ki: 

Polonya ile Fransa arRsındaki buırünku tesanüt yalnız bu memleket. 
!erin mütekabil emniyetinin esaslı bir unsuru deki! ayni umanda Av
rupada umum! ıulh ve sükunetin temellerinden biridir. 

• • • 
Kanada 
Ve harp 

Ottava 5 (A. A.) - Kanadanın 

müstakbel harplerin kaffesinde bi. 
taraf kalmak lüzumundan bahis 

olan bir karar sureti, avam kama• 
rası tarafından reye konulmaksızın 
reddedilmiştir. ----
Gümrük 
Kaçakçlları 

Ankara 5 (A. A.) - Geçen bir 
hafta içinde Gümrük Muhafaza ör. 
gütü, 16 kaçakçı, 908 kilo· gümrük 

kaçakı, 50 Türk lirası, 75 altun 
lira, 87 kin 103 defter siııara ka· 
tıdı ile 13 kaçakçı hayvanı ele 
geçirilınişiir. 

Radeki Blum 
kurtarmış 

ı-varşova (Hususi) Radek, Fran. 
ıa başYekili Leovn blum tarafın. 
dan kurtarılmıştır. Leon Blum, 
Staline bizzat müracaatla Radekin 
affedilmesini istemiştir. 

Buharin ile Rikofun yakın arka· 
daşı Ugianof tevkif edilmiştir. Ha
riciye komiseri Lit•inofuo refikası 
da nezaret altına alınmıştır. Ma· 
dam Litvinoi Singinlofun kızıdır. 
Milliyeti lngilizdir. 

[AÇIK ~ôZ - Bu haberi kaydı 
ihtiyatla karşılamak yerinde olur] 

Ankarada lnglllz hava 
atet••I 

Londra 5 (A. A.) - lna-ilterenin 
Ankara hava ııteşelikine tayin olu
nan Elmhirst bugün Türkiyeye ha· 
reket etmiştir. Elmh!rst ln~ilterenin 
Türkiye nezdine gıden ılk hava 
ate~sidir. 

Ş I k · rupanın ortasında böyle kafaları 
a n 1 er.; kurunuvustanın yem torbası için· 

van yürüyor de bir takım sahte şövalyeler de 

Halay muzaiferiyetimizin bazı 
garplı kafalarına da son bir darbe i 

indirdiği anlaşılıyor. Fransız Aka
demisinden Hanri Bordonun (Ci
han harbinde mağlıip olmuş, Fran
sız kuvvetlerinin zaafınfından istifa 
de ederek Maraş ve AntEbe hücuın 
etmiş, hıristiyanlan kesmiş bir 
Türkiyenin önünde mi eğileceğiz?) 
yaygaralarile ortaya atılışı, mağ

lup ettiğimiz zihniyetler arasında 
nasıl düşman zihniyetler de oldu • 
ğunu açık bir surette gösteriyor. 

var. Fakat bu şövalyeler, bugün ya 
entellektüel külhanbeyleri, veya 
yirminci asrın ehlisalip papasların
dan başka bir şey değildirler. 
Dünyanın ilerleme ve yükseli • 

,inde Türkün şerefli rolünü çok 
iyi anlam1,5 olan hakiki Fransızlar, 
bu kabil caniyane edebiyatlara asla 
kulak asmadıkları gibi biz Türkler 
de bu kabil müstekreh şamatalara 
güler geçeriz. Sözümüz şudur: 
Türkivenin şanlı kervanı yürü 

~:or! .. 

Bir genç kızın iki 
defa bedbahthğı 

Grevler 
Yüzünden .. 
Amerlkada b•hrl lnt••I 

blla durdu 
Vaşinaton 5 (A. A.) - Hükümot 

ile demir sanayibilejti arasında çı. 
kan ihtilAf yeni deniz inşaatı proıt• 
ramını işgıl etlijti a-ibi, grevler do
laylıiyle esasen gergin bir halde 
bulunan endustri vaziyetini daha 
vahim bir hale koymaktadır. 

Walshhealey kanonu. hükumet 
siparişleri alan fabrikalarda kırk 
saaılik hafta mesaisini mecburt 
kıldı~ından, bunu tatbik etmek isti. 
yen sanayiciler hükumet siparişle. 
rine iştirak etmemektedirler, 

Bahriye nezareti iki milyon 735 
bin kiloluk bakırı münakasaya 
koymuş ve ancak şayanı kabul 
885 kilo için teklifler almıştır. 
Ayni nezaret 25 milyon kilolulc 
çelik için ise şayanı kabul bir tek. 
tif almamıştır. Bahriye nezareti 
istedi~i malzemeyi tedar:k edeme'. 
dijti müddetçe otuı beşer bin ton• 
luk iki zırhlının inşasına başlana. 
mıyacaktır. Ncwhamshire tezgah. 
ları tamamile muattal bir halde 
bulunmaktadır. Bahriye nezareti 
kırk saatlik hafta mesais: kanun • 
nun çelik hususunda muvakkaten 
kaldırılmasını mesai nezaretinden 
iıtemiş ise de Miss Perkins buna 
taraftar gözükmemektedir. lıçi Li
deri Eewis ise tamamile muanzdır. 

Habetistanda ltalyan • 
lnglllz iktlaadi t•trlk 

meaalal 
Roma 5 (A. A.) - Lavero Fas. 

cila gazetesinin bildirdi~ne göre 
Şak! Alrikada bir nakliyat şirketi 
kurulması için hAlen lıalya ile in· 
giltere arasında müzakereler ce
reyan etmektedir. Kurulacak olan 
bu şirket lıalyan ve lngillı sarma
yesi ile çalışacak ve Harrar ile 
lngilterenin Zeyla ve Berb~ra 
limanları arasında muntazam oto. 
büs ve kamyon seferleri işletecek· 
tir. Bu suretle çok fazla mrktarda 
olıın Adisababa Cibuti demir yolu 
nakliya~ında mahsus bir tenezzül 
vücude getirilmiş olacaktır. 

Gripten ölenler 
Londra 5 (A.A.) - Geçen hafta 

lskoçya ve lr!anda'da grripten 
1326 kişi ölm~tür. 

senin bütün fecaatile ortaya çıkışı, 
kimbilir, böyle nice tuzaklar olabil
mesinin önüne geçecek işareti de 
vermek gibi hayırlı bir neticeve 
varacaktır. Fakat gayet gariptir ki, 
başından bir genç kız için felaket
lerin en büyüğünü geçirmiş olan 
bu zavallı kızcağızın bütün gazete· 
!erde çıkan resimleri mütebessim· 
dir. Sanki, bu bedbaht kız, bedbaht
lığından bihabermiş gibi. .. 

Daha kötGsi:, bu bedbaht kızın, 
garip bir tali eseri olarak, iki defa 
bedbahtlığa uğramasıdır. Zira, üze. 
rine bir de bütün memlekette teş
hir edilmiş oldu. 

Bu feliıket, genç kızlarımız için 
müthış bir ders te~kiJ etmelidir. 
Memleketin \·ıcdanı ise, ancak bu 
namus caı~avarlarının şiddetle ce
'zalandırılmalarilP fatmin edilmi• . ' 

Bir saatçı bunun bütüıı 
ifşa ediyor! 

sırrını 

f•l•"bul'Jo •Hl dgarı, 111at ıalımı, ıaat lamirclıi ııe sa~f morkoıı 
lçlç• giren 61rçolc m•çlırtlla l>lr muclele ve muammadır lef 

bunu ancak ha ga:r11ı okuduktan •anra ıökeltlirslniı 

Saatten canı yanmamış kim var• se\•e alırsınız. Fakat buna rağ -
dır? .. Bu yüzden vapur kaçırıp da men şu rakam sizi hayrete dü1ii· 
iskele demirlerine yaslanarak öm• recektir. İstanbulda, 100 asır kafi 
ründe ağzına yakıştıramadığı kü· gelecek stok saat vardır .• 
fürleri savuran kaç biçareye, son Bugün saat piyasasına hakUn. o-
traın\·ayı kaçırıp da Yüksek kal • lan fikir şudur: 
dırımı ıhlaya pıflaya çıkmak mec· cZarif fakat daya11ksız.. Yani 
buriyetinde kalan kaç za,·allıya, saat i'iindeki ınkılap fabrikalar lc-
mahkemeye geç kalıp da da\•asını hine, halk aleyhinedir. Saatlerin 
gıyabında kaybeden kaç fe!ekı.'e· - Zl'rafetı nisbetinde . parasır~ı ar-
deye. üç dakikayı geçirdiği için i- tırıyoruz. En fazla hayretimi mu-
ki defa telefon ücretini bağrına cip olan ~ey, bugLir'.•de saat 0a • 
pasan ,·urguna kim bilir kaç kere tışlanr. ııı arlmas«iır. 

tesadüf etmişinizd!r. Bilmem dıKkat cttinıı mi, bir 

VerS.'.lilles sulhuııu takip c·deıı 
seneler geçtikçe ye Avrupoda si -
yasi vaziyet d ğişlikçe, Milletler 
Cemiyetin.in üz~rir.c aldıgı bu va· 
zife ve mcsuliyet de bir takı:n is -
!ihaleler geçirdi İik zamaı;larda 
Dançig'i Lehistana kar~ı korumak 
icap etti. Almanya kuv\•etleştik -
ten sonra da roller de~Mi. Bu de
fa Almanya'ya karşı Dançig'i mü
dafaa etmek lazım geldi. Umn se· 
neler Dançig Lehistan ile Almanya 
arasındaki miinasebetlerin mih\'t'.'ri 
ni teşkil etti. v 

Gariptir ki Milletler Cemiyeti -
ni geçen scnedenberi meşgul eden 
safha, ne !ehliyi almana. ne de al
manı lehUye karşı korumak \'azı

fesidir. Bazı Dançigli a!manları, 
Dançigli başka alınanlara kar ı 
müdafaa etmek gibi bir teebbüs
ten doğan ihtilaftır. 

Nazi partisi, secımi kazandıkfon 
sonra, H"tkr'i~ Almanya'da yaptı· 
ğı !nkı'abı Dançig'dc tatbik e+mc
ğe çalıştı. Yoni N, zi'den ba,ka si-

Bu kadara kalsa ne ala! İsk lede, taraftan da tamircılcr çoğalm.·t.r. , ~·asa. pa.:ti! ri kaldırr_3,·a Y<' lıü

tün Dançıg'i nazi~ ştirrcğe t, şeh

bü• etti. MıJetler C .niyeti kom·sc-
meydanda. \·apurda, trende, dai • Çünkü saatlerde ar-:ıan sağ.d'lllık 
recie, bankada, Yeııicamide, Kara- \"e devamlılık değ.! zerafettir 
köyde b:ribirile atbaşı beraber gi • Bir çok fabnka dr iş!cn d.gış -
de:ı saate de hasret olduğu:nuzu bi- tirmiş \'eyahut eski şürutinı kay -
Jırsıniz'. betınıye razı olar~.: modaya uy -

iş burada da değil. Adım başın· muş ,·e butün Et..ık rr . .ıkı 1clcrir ı 
da bL: saatçı ye saat tamircisi Ye tıkırtıkır satabılm.k ı~.ta ~ •ını a-

ri Le t•,~r, Nazi partici tnraf:,dan 
tako edilen bu siyast<tin D1nc g 

aııayaS.'.lsıyle ı .. r in edilen hakları 

çe, t \eş,t saatlerle dolu dükka'l· rar akla mc~gtı' olmı:ra başlan s • 
!ar, mağazalar, müesseseler göril·, !ardır. Bir yılda tahminen (15) bin 1 
)~orsunuz. saat satılmakta \'e fakat buna mu-

Benim merak;m hep daima bir kabil bu yeküııun uc dôrt misli sast 
noktada toplanır. O da şudur: ta'.1'i~ olunmaktadır'.Bu iHbarlu ta-

1 

~- Iiıl ct·i6irı ile,, s"irdü. B~ )ÜZ~ 

den ~metler Cemi\~ ti ile Danc ~ 
o n.'1ln nr:ı ı aç.ldı. Aya".!, At • 
-nanyadJn gördJ ru teşvik ile l\hl
lctler Cem;yetinı ve komiserini lılr 

taraf.:ı bırakarak bi\iiğini ya:ımayn 
başladı. Ve Millctfor Cemiyctin'n 
Dançig üac?'"ind<'kl otor.tc~i filen 
lnkıtaa uğ.adı. 

- Ne kadar saat satılır ,.c bu mırcılık, hemen bulun luk• s..at>i· 
saat tamircileri nasıl geçinirler?.. lerinin mağazalarına da e' atmış 

Bilmem siz de hiç bu noktayı me·I oluyor .. 
rak ettiniz mi?.. Görüyor,u:ıuz kı, ço,;aldıı>ça na· 

İşte, şimdi size bu işin sı. rını an- sıl kazandı:-Iarıııı bir türlü dü,u· 
!atacağım. Fakat evvela öğrenme • nüp lıalledemcdiğınlz saat t;ımir • 
niz laz:mdır ki saat bir kadın şap- cilcri b5ylecc geçinip gımckteclir -
kasından ziyade modaya bağlı bir !er. Fakat saat ticaretınc verem gi-
ncsncdir. bi tehlike salan büyük bir tehi ke 

Çünkü şarkı çalan konsol saat • \•ar. Saatçılar bu tehlike karşısın·· 
!eri, guguklu yatak odası saatler!, da aciz kaldıklarını sôylüyor:ar: 
gözleri yanan \'eya fırıl fırıl dö • - Bugünkü 'atış mu\·akkattır. 
nen baykuşlu. kuşlu, aslanlı saat- Diyorlar. 
ler, ceple her saat başında kalın, Saat ticaretine giren bu \"ere:n 
dakikalarda ince ince vuran dört mikrobu ne imiş bilir misinz? 
kapaklı altın saatler, nal gibi şi- Elektrik. 
mendifor saatleri, çıngıraklı, zilli Çünkü ~imdi elektrik saatleri mo-. 
yuvarlak teneke saatler, elde \"e da olmuş. Bugünkü makineleri e-
vidalarla kurulan gümüş kakma lektriğe bağlamak hemen mümkün 
saatler artık tarihe intikal etti. değl. Fakat, yarın belki bu da ola-
Şimdi saatler, ınobilve renkleri- cak. 

ne, karvola takımları~ın boyala- Demek ki.artık elektrik yalnız 
rına. vemek odalarının süslerine, evlerdeki umumi sarfiyat saatlerilc 
çiçekli salonların bonına bosuna değil bildiğimz bayağı saatlerile de 
bağlıdır. . can yakıyor. 
. İrili, ufaklı, kiibik, zarif, ince, Kömüı-ü ateşe, insanı kömüre çe-

G cer iç'ir •. ada gôrü iJeı · il 
mc.eleyi t "kik etmek üzere üç a
zalık bL· kom <cyen tl'şk 1 cd imi -
ti. Ed ı 'i ra;ıortörü oldu" .ı bu ko
m!syon k .. ı.:oe\"e te!<lifiot,n k 'l~.l 

,.e tasdık ederek D~nçig mr le-
sin: §;mdi::.k bir 1 aile bagl•mı<· • 
t.r \·eril('n karara gt>rc, D:nçig'i:ı 
anayasa·ı o!iuğu gibi kalıyM o, ,. 
çig ayanı a•:Jyasanın ç<'rçc,·e:: dı
şına Çıkmamayı t~ahhüt edi~ ar. 
Fakat Miiletlcr c~miyeti koıl':~eri 
d.:- pançig'in dahil! işlerine karış· 
mıyac ktır. Yani Daııçig il<: Mil • 
lctler Ccmıyeti arası•daki müna· 
sebet!"r hükme değişmemekle 

beraber, filen cemiyetin Dançig iş
leri üzerindeki mürakabesi ge\'ŞC'
miştır. Dançig ayiını!'ın arkasın -
da'ki hakiki kuvvet Almanya ol -
duğu için bu netice Almanva'nın 
zaferi teliikki edilebilir. 

A. Ş.ESMER kendi kendine isler, haftalık, yıl- viren; tramvay yolunda dik tutan ) k · 
1
1111ııııt•ıııııı111111111111111111uı111ııuuırı 111111n•1;tı1111n••ıınıtı• 

ı .. camlı. camsız, malta taşlı, mini volundan fırlatan, hanuman yakan, M"ll- t h "il • • 
mıni, koskocaman saatler, eskilerin hanuman söndüren elektrik bu Se· ' 1 1 ° 8 VI erımız 
pabuçlarını dama attı. Eğer böyle fer dt> saatçilerin ba*ına nıu;al!at 
,olmasavdı bıı Ribi saat dükkanları- oldu. 
nın nıukaddPratı d~ Ankara cad - Biz elcktrığın saatkrinden çok 
desinde kurulmasile batması bir çektik. Bırakın biraz da saatçiicr 
olan nıPcmuaların hayatına ben • ondan çeksin. Elbette bir gün ge- ı 
zer Yahut da tramvavlara atlan- lir, hepimiz sıraya girer, haklı Jıak-
m~nıası, önlerinde durulmama~ı, sız ödeşiriz. 

köprünün sağından yürümek tedbir l İSTANBUL 1\1UHAB1Rt 1 

ve kararları gibi sönüp giderlerdi. -, --, 
Saatler üzerine toptan iş yapan I _ HARiCi KÜÇÜK HABERLER 

saatçı tacir diyor ki: l ALMANLAR HENCZ 
•- Zannetmeyiniz ki makineler CEVAP VERMEDİLER 

eskir. Ben saall~ri kadınlara ben-
zetcriın. Mazruf avnıdır fakat zarf 
d<>ğişir. Balo~·a giden 'kadın bir 
saat önce evinde eteklikli ev ba -
yanıdır. Saat de öyle, bugün çeşit 
çeşit gördügünüz saatlerin maki -
neleri avıu mak;".lelerdir Üzerin
de en küçük bir tekaır.ul bile ol

mamıştır .. Yalnız eski modellerin 1 
makınelerı almır, ü:.ıieri bir baş
k.ı ~eyd(' kullanılmıya bırakılır, 
buna yı:>ni bir zarf gecirilir \"e iş-

1 
te bu SUHtle pazara s!irülür. 

Londra, 5 (A.A.) - B. Ne,ille 
Hendrrson'un Berliıı İngilız. elçiii
i;iııe tayini, Alman Hükumeti dalıa 

bu hu. usta mu,·afakat cevabı ver· 

mediği için, hcnuz res:n..:n ilan edil
memi" tir. * :lleksiko. 5 (.\.A) Dün bı~ 
askeri l.ıyyare Mck.iko ci\·arında 

ateş a!.ırak yere dıi':t!.J,tu .. Rakip
krinin ikısi de küır ur halı..e- g•'i -
mi~1i~-. Bı.;, s0n0 başı .dan hLrı \'U

kubular:ı üçüncü tayyare kazas:dır. 

Yükseliyor 
~Ionlrö anla~ma~ındnn l\Onra mah. 

sÜ• bir surette yükselmeğe başla. 
yan Merkez bMkası his~e senetleri 
son ııünlrrde 100 liraya fırlamıştır. 
. D~hil!_ is~lkra• tah,illeri de iyi 
fıyatıar uzerınden muamele görmek. 
;;dir. Şimdiki ha'de, birinci Türk 
borcu tahvil'eri 22, 95 ikinci Türk 
borcu tahvilleri 21, 60 Anadolu 
demiryolu 39,50. Anadolu demir 
yolu müme;sil s~nedi 52 ve Ana· 
dolu tlemiryolu yü1de 60 tediyeli 
hisse srnet;eri de 24.30 üzerinden 
muamele görmektedirler. 

Tiyatrocular 
Bir!iği kuruldu 
Kızılay cemiyeti Taksim merke

zinin himayesinde çalı~:nak üzere 
•Türk Tiyatro ~anaıkarlPn blrliği,, 
namında bır artıst:er birliıti vücu· 
da geıirilmıştir. Birlik yalnız ti
yatro sahnesinde ıslahat yapmak 
ü~ere y_ük.sck bir gaye ile teşek
kul etmıştır, 

Bir ilim ve irfan akademisindı:>n 
ziyade, bir cehil ve taassup akade
misine aza olması daha yakışık a
lan bu adam, Avrupanın ötesinde 
berisinde Türk husumetinin arta
kalmış son mostralarından biridir. 

V ıl.kıa, bugün, realist zihniyetler 
Ve beşeri prensiplerle yürüyen Av-

Beyoğlunda H yaşında bir genç 
kızın namus cellatları elinde uğra· 
dığı felaketten yüreği sızlamamış 
bir baba, bir vatandaş olabileceğini 
s1nmıyorıız. İhtimal ki, bu hiıdi-

olacaktır. Jbret, felaketten daha biı· 
yü" olmalıdır. 

Açık SözlU 

Fili kııruşa kıvıp da almadığı -
nız bir s>at! bir cam tabak arkası· 
na yaprnmış olarak on liraya seve 

* San Fıaıısısko, 5 (A.A.) - 98 
günd".'n bt>rı d~\·am etın0kte olan 
denizciler grevi sona ermiitir. 

!Ju birliğe artistler, okuyucular, 
varyeleciler, canbaz ve sazendeler 
ile itimleri geçen metleklerle ala
kadarlar bil& kaydü ıart kaydofu. 
nıc:aklardır. 



SÖZ 6 Şubat 

Komprime 
At asil ve civanmerttir.Fil ikbali• 

pereıltir. Köpek dostlann en sadı· 
tıdır. Deve hayal düşkünüdür. Yal
nıı. kalır ıv kadınına, metru eıe 
benzer. 

Fredrick Lonsdale yazmış, Türk· 
çesi Avııl Givdanın ilanlarda ko
medi diye ilan ediliyor amma ese
rin havası komediden çok !drama 
benziyor. Vakıa bir iki denıcei ha· 
rareti düşük eıpiri, komik ve de· 
jenere tipler yok dejtil, oyunu!l 

Yazan AKA GÜNDÜZ 

777 odalı otel ~Ben, ded. Yarın on bire ka· 
dar evdeyim. Bir yere çıkmıyaca • 
ğım. On bir buçukta müdürünüzü 
ziyaret edeceğim. İsteresniz yarın 
o saatte geliniz beraber gideriz. 
Şoför sizi gideceğiniz yere götür· 

Yazan: Bedri Rahmi Reslmlerl yapan: Bedri Rahmi _,_ * Bazı kadınlarla bir çok ıiyasl 
[Dünkü Ayıan devam] rical vardır ki, on kişi kadar sôz 

aöyleye bildikleri halde bir kişi ka· 
dar düıünemezler. 

içinde : 
Fakat bana öyle gelıyor ki Fred· 

rıck Lonsdale denen adamcağız 
bu piyesini yazarken her halde ne 
yazacajtını bilmiyordu. Hatta mev· 
zuu b le tJsarlamış de~ildi. Kale~ 
mini elin~ almış evvela komedı 
yazmak kararile başlamış işe. Son· 
ra haleli ruhiyesi değişmiş. Ro
mantik eımiş, hislerine mağlüp ol• 
muş eser bir dram, bir piyes hü
viyt.tine bürünmüş. Sonra tekrar· 
dan yahu ben komedi yazıyordum. 
Nasıl olur bu iş diye tekrar kale• 
minı komedi hokka.,na batırmağa 

başlamış. Eserde fikir yok. Felsefe 
yok. Teknik yok. Hatta bu kome• 
diyi yazan ıatın espri yapm!'k İs• 
tidadı dahi nam~vcut. Tercumeye 
gelince haydi bir az insaflı olalım 
da berbat demiyelim: Sakat .. 

* Sır, ıizli kaldıkca çok ıü.zel bir 
oeydir. Fakat bir kere malum ol-N 
du mu bütün güıel\iğini kaybeder.w 

• Hayvan korktuğundan ~ıtrenir, 
insan sevdiğinden ... Onun ıçın ta
lebesini korkutan değil, sevdiren 
en iyi, en mükemmel hocadır. 

• Hiddet aczin ve zavallılığın sem• 
bolüdür. Onun için köpeklerin 
saldırışına uğraya:\ insanlara değil, 

• saldıran köpeklere acırım. 

* iyi iÖrmek Ve ala atibin olmak 
emniyetin babasıdır: Evvela basi• 
ret, sonra emniyet •.• 

* Bir ulusta monarşiyi yaratan hü• 
kümet dejtildir. istibdat. bizzat ulu· 
ıun ıçtimal kudretsizliğinden doğar: 
Tarih de, bunun birçok nümuncl~rı 
vardır. Ve en yakın misal, Abdul• 
hamidin otuz üç yıl devam eden 
mutlakıy~t devridir. 

• Salılh, sili.hın yapamadıjtını ya· 
par. 
MUnlr SUleyman Çapan 

ARADA 
PIRADA 

Mevzuunu şöyle bir derleyip to
parlayalım: 

Kadın yeni dostlar peyda etmi1· 
tir. Bunlar sosyetenin kalburundan 
süıülmüş bir takım sonradan gör
me, züppe ve dejenere tipler .. Ma· 
hiyetleri iğrenç. Fakat hayatları 
harek~tli. Kadın yeknesak hayattan 
bıkmıştır. Kocasile dümdüz ve 
heyecansıı yaşıyorlar. Mahiyetlerini 
bilmiyor, dostlarının ama hayatla· 
rındaki hareket hojuna gidiyor. 
Ve bunlardan Ç'pkın biriyle de se• 
vişmeğe başlamıştır. Erkek karısı· 
nın bir uçurum kenarına doğru 
gittiğini gorüyor. Onu kurtarmak 
için çok çalışıyor. Fakat kadın ko
ca•ından çok yeni dostl1rına bağ. 

Yeni fakülteye dairi lıdır. Hatta kocasının bir Paris 
iktisadi kalkınma ıeyahatı teklifini reddediyor. 
iktisadi başarma !':adının yeni dostlarına ziyafet 

sün. 
Genç gazeteci (parlak bir uyku) 

nun ne demek olduğunu ömründe 
ilk defa öğrenmişti. Sabaha kadar 
l:in bir güzel rüva gördü. Bu hari· 
kı:lade vakanın neşrine müsaade e
dildiği gün en mükemmel, en 
sansasyonel, en doğru havadisi 
(Tan) verecekti. Çünkü başka gaze
telerin hiç biri vak'ayı bilmiyordu. 
Gerci kendisi de henüz birşey bil
miy~rdu amma bir ip ucu yakala
mıştı. Onu çözecek, işleyecek ve ..• 
(Cumhuriyet) kaç para eder? 

Ak amın, Son Postanın adı mı 
okunur? Tan en az elli bin satıp 
Türkiye rekorunu kıracak. Bu işin 
yaratıcısı da kendisi olacak. Saba
ha karşı gördıiğü şu rüya en güze
li idi: Tan matbaasında hususi bir 
çalışma ve konuşma odası vardı. 
Sarı fakfon düğmeli yakası sırma
lı, koyu yeşil elbiseli bir odacı hiz
met ediyordu. Biri sapsarı saçlı ve 
kapkara gözlü.. Diğeri kapkara 
saçlı masmavi gözlü iki daktilosu 
ne emir verecek? diye gözlerinin i
çine bakıyorlardı. Kendi malı, hu -
susl bir 936 modeli limuzin kapıda 
duruyor. İş bankasından telefon e
diyorlar: · 

- Hesabı carinize ait b12nçoyu 
takdim ediyoruz, lüHen bir gözden 
geçiriniz efendim. 

Bank Otomandan telefon edi -
yorlar: 

1 verdi"i bir akşam koca yanında 
• Karşıki oı.ı:n p<ncıreıindı pegda olan kadın • ktisadl bünye bir sokak kadınıyle eve geliyor. 

Ve bütün bunları başaracak olan 

- Ankarada Bilal Akbadan na -
mınıza gönderilmiş altı bin liralık 
bir havale var, lütfen aldırınız e • 
fendim. Birgu"n, mavi gözlerinde mavi O gece otele hayli geç ve hayli 1 Kiırsızdan kArı satın al dedikleri yol iktisat mı . b f 1 f ·ı k 

eüneşler gurup eden bir lngUiz dumanlı bır kafa ile döndük, yor • işte son •encle<de memleketın gi i, bir orospu e se esı e arısını 
c!ilberi kadar gu-zel bir gün kenar- gunluktan ve biraz fazla kaçırdı • en bü"ük ihtiynçları. doğrıı yola çekmek istiyor. Yeni 

' dostlar ve karısı bu hakareti haz. 

Gazetenin birinci patronu Ah • 
met F.min Yalman, tık tık! kapıyı 
vurmadan odasına giremiyor. Jarını portakal renkli geniş perde- (:ımız alkolün tesirinden bana tak- iktisadi kalkınmayı yapıyoruz. 

medemiyorlar. Kadın aşıkını tercih 
:erın yelpazelediği karşıki pen • ma imiş hissini veren ayaklarımı, iktisadi başarma ile ujtraşıyuru:r ediyor. Fakat çapkın delikanlı sırf 
ecre Rubensin çizdiği kadınlardan ve boş bir cakct kolu gibi sallanan iktisadi bünyemiı kuvvetleniyor. bir ejtlence addettiği bu sevgi o-

İkinci patron M. Zekeriya üst 
kattan tezkere yazıp müliikat rica 
ediyor. daha kadın bir silueti çerçevele - kollarımı nasıl yatağımın üstüne Fakat memleketin iklisalcıya olan yununun başına bela olduğunu ölt· 

di •ttığımı hatırlamıyorum. Bu vazi • ihti•·acını temin edecek yüksı:k bir rcnince terey'\jtdan kıl çeker gibi 

Ben yatağımın üzerinde uzanmış
tım. Bu muhteşem ve esrarlı ka -
dın silueti beni olduğum yerden 
sıçratmıştı. Fakat siluetin görün
mcsile kaybolması bir olmuştu. 

~u olgun ve yarı çıplak kadının bir 
sJniye bile sürmiycn görünüp kay
bolması b!'ni alt üst etmişti. Beni 
vatnğımdan sıçratan hamle donup 
ktlmıs. ve öyl~c<' tam bir saat bu 
çı'dırtıcı •iluetin bir defa daha gö
riıııme•ini bcvhudc yere bekl!'miş-
tim 

O akpın y<'m<'kte bizim ahbap 
çavuşları hayretten hayrete dli üre
cek kadar Ş<'ndim. Onlaar gezdiğim 
müzeleri, uzerinde fazla durdu -
ğum resimleri, hayatları çılgın ma
c!'ralarla dolu bazı hizmetkfırları 

benden beklemedikleri bir bela -
ga le anlatıyordum. 

!'-erj ve Tibor benim neş'eme 

kahkaha yet.:;tirmek için yarışa gi
ri11Y1işlerdi. Yeıı,cği çılgın bir neş'e 
icerisinde bitirdik. Onlara bir sürü 
ŞEY anlatmıştım. Fakat bir saat ev
velki siluetten bir t~k kelime bile 
bahsetmeden .. Kendisinden bir tek 
hlime bahsettiğim takciirde o gü
zel hayaletin bi rdefa daha bir nur 

yelle ne kadar kaldığımı bilmiyo· mü~s•ese düne kadar yoktu. Var• işin içinden sıyrılıyor. Ve karı ko-
rum. Yalnız bir aralık göz1Primi dı. Fakat tam manasile değil. Bu• ca tekrar bulu,uyorlar. Onlar er• 
açtığım zaman u{ak bir sayha ile gün böyle bir müesseseyo kavuş• miş muradına. 
ayni bu akşamki gibi yatağımdan muş bulunuyoruz : iktisat fakül lesi Mevzu üzeainde fazla duracak 

açıldı. değilim. Muharririn insana mutedil 
fırladım, deminki yarı çıplak ka· iktisat fakültesi, yeni dekanı, ye• e-elen bir felsefesi yok. Hatta son 
dııı, karşımda duruyordu, karşıki ni profesörleri, yeni talebesi ve perd.de kahramanlarından iğren• 
pencere yıne bütün esrarile bu mü- yeni hızı ile me.mle~ettı büyü~ v_e <!iriyor. Hele kocanın mezhebinin 
kemmel kadını çerçeveliyordu. çok ehemmiyetlı bır yola gırmış genişliğine şaşıyoruz. Sahneye ko-

Bizim otel ıle 777 odalı otel ara· bulunuyor. nuş güzel. 
sında hrmen hemen otuz kırk adım Üç sene ıonra taptaze yeni ve Yl\lnız çok mizansen hataları var. 

genç ikti•atçılara kavuşacağız. Telefonla konuşurken bazı eşhas 
genı5liğinde bir mesafe vardı. Fa- Yeni iktisat fakültesinin yeni De· santraldan numara istiyor. Bazı· 
kat yemin ederim. O kadın birden- kanı, yeni hocaları ve yeni tale• sıda hikmetihuda açar açmaz tele-
Ure yatağımın ba~ı ucunda peyda heleri; fonu aradıtını karşısında buluyor. 
olsa karşı pence ~den göründüğü lktısad! kolkınma, Meselıl son perdede Talat tele· 
kadar beni sarsamazdı. iktisadi başarma fonu açar açmaz kocanın bulun-

Penrerrsinin yanı başındaki ma- iktisadi bünye dujtu klübü buluverdi. Bil mi} orum, 
sanın üzerınde kırmızı bir abajur Sizi bekliyor. Londrada telefonların böyle nıari. 
yanıyordu Bu ışık çıplak fakat Siıden muvaffakıyet bekliyoruz. !etleri varsa diyeceğim yok. 

b k d d b Sedat Veysi Hüseyin Kemal fevkalade oyna-
çırıl cıplak ir a ın an in dı. Ayak takımı arasında piyesin· 
kolun üstünden kayıyor ve müthiş den •ora onda fevkalade bir de-

ye geçmemiştı ki, karşıdaki kadın E bir km·vet.e kabaran bir göğüs il- jti~me var. vvelil.burnundan ko-

Üçüncü patron Lütfi ancak mer
diven başında divan durup iltifata 
mazhar oluyor. 

Çünkü (Zekeriyya sofrası cina
yeti) eseri ile hem gazetesine hem 
kendisine büyük bir servet ve ~öh
ret temin eden Mecdi Sadrettin 
şimdi de (Kedinin sirke içişi ve Et
hem İzzetin gazete çıkarışı\ adın
da büyük ve meraklı bir reportaj 
hazırlamaktadır. 

Odanın kapısı vurulunca gözleri
ni açtı ve birdenbire tekrar kapadı. 
Heyhat! Bu rüya uçup gitmişti. Ya
tağından fırladı ve mırıldandı: 

- Realist ol yavrum, işine bak 
işine! Saat on buçuktu. Herkes i
şinde. Tam zamanı. Hizmetçi kızı 

çağırdı. Bir takım talımat verdi. 
Ve ağzı söze yatkın kız telefonda 
bir numara açtı: 

- Allo! Allo 1 Bayan (A), siz mi-zerindc kayboluyordu. doğruldu ve gayet sakın bir hare • nuşmak adetini lıiraktı. Bu 
Saatime baktım sabahın üçüne ketle abajurunu söndürücü, sokak- ona evvela müstakil bir sa- te sahneye emek vermiş bir san'· 

geliyordu. Karşıdaki kadın bu se- tan gelen zayıf bir ışık içerisinde natkar olmak kazancını temin atkara yakışacak kadar kuvvetli 
fer bir sır g;bi kaybolmadan bir onu yine pencerenin önünde gör • etti. Saniyen şimdi sahneye çok dejtildi. 
sütun hareketsizliğile pencerenin düm. hakim oynuyor. Jestleri mimikleri Sami dejenere bir züppey• fena 

El kt . - . . kt çok hesaplı. önünde duruyordu. e rıgımı ya ım. H oynamadı. Mahmut (Milyon Avcı· 
·· d- O da abajurunu yaktı. Neyire üseyin Kemalle çok iyi larındaki) aptal katip rolünü ya· 

Aklım odamın elektriğini son ur- anlaştı. Yalnız yorgun oynuyordu, 
mek Ve karanlıkta Onu daha doya Sevincimden ne yapacag"ımı şa • •atıyordu. Cahide, Sait, zarar-

Ro1ünü benimsememişti. Her zaman • 
doya seyretmek geldi. Düğmeyi şırmış ve ona bır avuç dolusu öpü- görmej!'e alıştığımız san'atinin mÜ• sızdılar. 
çevirdim. Karanlıkta kalır kalmaz cük göndermiştim. Ondan bana ıkı samahası içinde muvaffak oldu Temenni ~(!elim ki (Kral Lir) bu 

gibi karşıki pencereye inmiyeceği- onun penceresini daha aydınlık ve avuç dolusu geldi! diyebiliriz. program dolduruma kabilinden ese-
ni düşünüyor ve onu bir sır gibi daha bana yakın buldum.Fakat da- Bedri Rahmi Talat laubali ve mana.ızdı. Du· rin manasızlığı silsin ! .. 
saklıyordum. ha ben elktriği kapayalı bir sani- (Devamı var) ruşları, konuşuşu, teza hürleri hiç Nusret Safa Co , k un 
...,.......;._~~~~~-..:.--~---.:-~~---."""'"'."_,,,,-~~~".""'""'"~-:-"'""'":'~ 

- Ben de seviniyorum doğrusu-:- - Tren birdenbire durdu. ~--.Öıye sordu. Selma hanım: 
Diyerek Cevadı tebrik ediyordu. Zeynep yarı korku, yarı tereddüt - Hayır, dedi, İstanbul değil 
Zeynep te o gece adam akıllı u· içinde sendeledi.. amma, İstanbulun bir sayfiyesidir. 

yuyamamıştı. Selma hanıma sordu: - Demek geldik artık İstanbu-
İstanbula gidiyordu.. - Niçin durdu kara vapuru, ha- la? 
Zeynep İstanbulda ne yapacaktı? nımcığım? - Bir saat sonra Haydarpaşada· 
Gerçi Cevat bey ona: Selma hanım güldü: yız ... 
- İstanbula gider gitmez senin· - Pendiğe geldik, yavrum! Ba- - Haydarpaşa babanız mı sizin? 

Yazan : lskender Fahrottln le evleneceğim! zan tren hızını alamaz da böyle Gülüştüler .. 
Demişti amma.. Zı!ynebin için- birdenbire durur. Zeynep İstanbulu hiç tanımıyor-

- Sen ne yaparsın köyde? 
- Mahalle kahvesinde akşam • 

!ara kadar oyun oynar, dedikodu 
yapar, pinekler dururum. 

- Her gün akşama kadar bunca 
lafı nereden bulup söylersiniz? 

- Hakk•' var! Buna şimdi ben 
de şaşıyorum ... 
Dağa tırmanmağa başladılar: 

- Yaylaya neden inmiyorsun? 
- Ben keçi çobanıyım. Keçiler 

dağda otlarlar .. Ben yayladan hoş
lar.marn. 

- Dağlar daha ıssız değil mi? 
- Islı olup da ne olacak! ben 

kiiçükten beri insanlardan kaça • 
rım. Başım o kadAr dinç, içim o ka
dar rahat ki.. Dağa çıkınca bütün 
dertlerimi unuturum. Zaten dert-

siı yaşayan bir adamım ben. Ne 
başım agrır ... ne beynim uğuldar. 

A~şam üstü sürüyü ağıla götürüp 
yuvama dönerim. Sen nereye gidi
yorsun böyle? 

- Ben de senin gibi olmak .. Se
nın gibi yaşamak hevesine düştüm, 
rakat, ne sürüm var, ne de param .. 

- Haydı gel benimle öyle ise. 
Dağda paraya lüzum yok. Sürüye 
berab<>r bakarız .• 
.. . . .. . . . ... . .. .. . . . . ... .. ... ... ... .. . 
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Tren Uaydnrpaşaya yaklaştıkça 

Zeynebin neş'esi artıyordu. 
Cevat o gece sabaha kadar uyu

manııştı. 

&ima hanım, Ce,·adın sevincini 
gördükee 

de bir şüphe vardı: Cevat: du. l 
- Ya evlenmezse?.. - Tıpkı benim gibi, dedi. Ben de 
Zeynep o zaman ne yapacaktı? bir trene benzerim. Koşar koşar da 
Zeynep bunları Analar köyünde birdenbire zınk diye dururum. 

neden düşünmemişti? Zeynep ikisinin de yüzüne bak· 
Zeynebin kafasını kemirmeğe tı .. Ve manalı bir gülüşle dudağını 

başlıyan bu şüphenin, sebebi var- bi.ıktü. İstasyonda büyük bir kala-
dı: Cevat o gece Selmaya garip bir balık vardı. 
göz işareti vermişti. Yemişçiler .. gazeteciler ortalığı 

Bu işaretin manası ne idi? çınlatıyordu. 

Tren yıldırım süratile İstanbula Zeynebin gözünde gittikçe büyü-
doğru ilerlerken, Zeynep dalgın, yen ve muammalaşan Cevat acaba 
mütereddit.. düşünüyordu. neden kendini trene benzetmişti? 

Bir aralık Ömeri hatırladı. Zeynep bunu düşünürken, loko-
Onun Ayşe ile oynaştığını keşke motifin gürültülü sesi işitildi. 

görmeseydi.. Ondan belki de bu Tren Pendikte beş dakika bile 
kadar nefret etmiyecekti. durmadan kalkmıştı. 

- Oh .. diyordu, artık (Analar - Zeynep: 
köyü) Avşeye kaldı. - Burası İstanbul mu? 

Selma hanım: 
- Orası son ista .. yondur, yav • 

rum! Haydarpaşaya varınca lstan
bula geldik demektir, 

Dedi. 

-9-
Şişlide Fındıkçı sokağında bil • 

yük bir apartımanın üçüncü katın
dayız... , 

Selma hanım banyodan yeni çık
mıştı . 

Saçlarını kuruladı.. Ve yüksek 
sesle hizmetçiye seslendi: 

- Marika .. Marika .. 
Yirmi beş yaşlarında güzelce bir 

rum kızı koşarak salona girdi: 
- Ne var, hanımcığım? kahve· 

nizi pişiriyordum! 

siniz hanım efendi. 
- Evet benim. 

• 

- Nasılsınız elendim'! Ben p€k 
fenayım. 

- Siz kimsiniz? 
-B . 
- Sesinizden tanı·:amadım da. 
- Hrua hey~an içindeyim. !'e -

fesim daralı)•or. Nedir bu başım• " 
gelen. 

- Sorma hanım efendicığ m. A
yaklarım kırıls.ı:. ciı ela gitme""")' -
dim. F~ıkat ,ıısan ':ıu. J:l!crak ettir.ı. 

Bir Z€ker yya sofra.ı modasıdır al
mış yi'ır\imliş, gi'ıe,·im dedim. 

- Ben de öyle. Lep bayan Bir -
sin'in hatırı için g:tmedik mi ya? 
Skandaldan korkuyrrum. Sı:çsuz 

tah;rsiz dile diişcccgiz. 
- Sağ kalan yok mu? 
- Bi mcm ki bP'I o bayan Can-

sever donikn !:ndın'n vurı:lduğu
nu görmed m. Yalnız yanıtr'da du
ran simsiyah zenci herifin öldüğü
nü ... 

- Ne idi onun adı? 
- Bilmem. Ras Fidan mı Fedd2n 

mı ne? 

- O da nereden çıktı? 
- Birsin geçen yaz Canseveri ta-

nunış, Canseverin adamı imiş. Bil
diğim bu kadar. 

- Sana bir~ey olmadı ya. 
- Olmuştan beter oldu. Hele o 

!renk bozması Ahmet Müslimin can
sız bir kalıp gibi yuvarlanışı ... 

- Ben bayılmışım. Başka bir şey 
oldu mu? 

- Gördüm, biliyorum. Havır ü-- -
çündcn başka ölen yaralanan yok 
galiba. Birsin de bayıldı. Ben öldü 
sanmıştım. 

Mecdi hepsini küçük defterine 
not etti. Bir perde daha açılmıştı. 
Şimdi Birsine telefon ettirdi: 

Allo! Allo! Bayan Birsin ı 
- Hanımefendi biraz rah~tsız. 

Ben hizmetçi Düriyeyim. 
- Düriye hanım sen misin? Ben 

Bayan C. akşamki fetaketimize ne 
dersin? -

- Sormayın hanımefendiciğim, 

sor mayın. Bizim hanımefendi de 
ik:de birde baygınlık geçiriyor. Ge
ceki doktorlardan biri yanında kal· 
kaldı. 

- Katil tutuldu mu? 
- Hayır. Şaşılacak şey. Aşcıbaşı 

ile uşağı da götürdüler. 
(Devamı var) 

- Haydi çabuk getir .. Ağzım kö
pürdü. Sabahtan beri mideme bir 
damla sıcak su inmedi. 

Marika tekrar dışarıya çıktı .. Ha· 
nımın kahvesini pişirip getirdi. 

- Başka bir emriniz var mı? 
- Hiç bir emrim yok. Hele otur 

şuraya biraz. Konuşalım seninle a· 
ııcık! • 

r.rarika orta masasının etrafında 
duran sandalyelerden birine ilişti. 

Selma hanım kahvesini soğutma
dan dudaklarına götürdü ve hö • 
pürdeterek içti: 

- Bizi bir aydanberi arayan so
ran oldu mu? 

- Bütün dostlarınıza seyahate 
çıktığınızı söy !em.i.ştiniz, han:mcı· 
ğım! Her zaman görüştüğünüz ah· 
baplarınızdan hiç kimse aramadı. 

Beni sokakta gördükçe hanun ne 
zaman gelecek diye sorarlardı. 

- Başka? .. 
- Karnik üsta da uğradı ..• Temiz 

bir mal getirmiş. (Hanım evde 
yok .. bir ay sonra gel!) dedim. Din· 
lemecli. Size bir paket bıraktı. 

(Deramı ı:ar) 
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Alsancak'ta yeni 
liman yapıl

masından vazgeçildi 

r·------
B 

~I 
ir çocuk 

Yanarak 
Öldü 

Buna mııkabil bazı geni tedbirler 
f!lınrnası için tedkikat yapılıyor · 

Izmir ( Hu•usl Muhabir.mizden) - Alsancaktan Bayraklıva kadar bir 
liman inşası kin lktisad Vekaletinin mütahassısları tarafından ev· 
velce tetkikat yapılmışdı, Y•pılan tetkikat sonunda limanın ÇOK 

fazla masrafı meüddi o'acağı anlaşılması üzer.ne hu düşünceden sarfı na· 
28r edilmiştir. Ya lnız şimdiki !ima.un genişlelilme.•i ve vapurlardan m.,ı 1 

çıkarıp almak işlerinin kolaylandırılması tlrafında çareler aranmış ve 
bulunmuştur. 

Orhangaziden gazetemize bil. 
d iriliyor: 

.. O~hang~ziye bağlı Yüregil 
koyunde uç yaşında bir çocuk 
dikkatsizlik yüzünden yandı \•c 

ö!dii. 

Bulunan çare de şudur: 
Devlet Demiryollarına ait Alsancaktaki iskele gibi bir beton iskele 

yapılmasıdır. 
uevlet Dcmiryollanna ait olan ve deniz üzerinde bir kilometre 

uzanan bu iskeleye muvazi olarak yapılına<ı düşünülen bu iskeleden 
bütün ecnebi vapurları yük alıp verebileceklerdir. 

Muhabir n1ektupları: 

Şiledeki plaj yazın çok 

Val'a şudur: 

Yüregil köyünden Riza oğlu 
kiiçük Mehmedin annesi evleri· 
n.in karşısınriaki çeşmeden su 
alınata giderek üç yaşındaki 
Mehmedi yanar sobanın başında 
bırakıyor. Çocuk orada oynar
ken >erde bir bez parçosı bu
luyor. Ve o bezi sobadan ya
kıyor. Yanan bez çocuğun ete
ğıne diişiiyor. Ve küçük Meh
medin elbiseleri yaıımağa başlı
yor. Elbise yanıyor. Çocuğ'un 
vücudüne •İrayet ediyor ve ço. 
cuk çıra ııibi yanmağ'a başlıyor. 
Bu ~ırada annesi yetişiyor. Ço
cuğu yanarke' görüııce, kova. 

__ -· __ _ daki su ile söndürmeğ'e çalışı• 

E l k k Ş•ı yor. Fakat, çocuk aldığı yanık 

rağbet görüyor 
vve ce ömürcülü yapan ı e y_a~a~arının tes"rile doktora gö. 

.., turnlurken annesinin kucağında 

şimdi, fındıkçılık ile ugraşıgor -ö-lınu-·ştu-r. -------! 

" 

Aurap« plajlarındaki 16~ ltamaılıran man.ara 

Şile, {Hususi muhabirimizden) 
- Şii& her sahada pek geri kalmış, 
şimdiye kadar hiç bakılmamış bir 
kaza merkezidir. Bin bir ihtiyacı o
lan bu şirin kazaya yeni tayin edi
len kaymakam İhsan Sakızlı, kaza 
ve köylerinde önemli ve süratli te
şebbüslere girişmiş iyi işler başar
mak arifesindedir. 

Orman kanunu müzakeresi öte
tenberi kömürcülüğü bir vasıtai 
maişet bilen, kendilerine san'at it
tihaz eden köylüler bu yorucu. ü
zücü sanatı bırakarak rençberlığe 
başlıyacaklarından memnundur -
lar. Kömür amillerini istismar e -
den mahdut kimselerdir. Üsküdara 
76 kilomere mesafede bulunan Ka
radeniz kıyısında, boğaza beş on 
mil mesafedeki Şile maalesef.yeni 
kaymakamın tayinine kadar pek 
ihmal edilmiş bir halde imiş. Tec
rübeli, hakiki bir memleketçi ruhu 
taşıyan kaymakam İhsan Sakızlı 
noksanları marazı mutahassıs dok
tor gözüyle görerek teşhis ederek 
işe başlamış memleketin candama
rı, yolların tamir, köprülerin isla
hını, köy kanununun verdiği se -
lahiyet dairesinde köy noksanları
nı ikmal, okuma odaları açılmasına 
köylülerimizin fikirlerinin inkişa
fına ait her ileri gitme hareketleri
ni temin etmiştir. 

Üsküdardan otobüsle iki buçuk 
saatte gidilen, 70 kilometrelik şose 
yolunun Beykoz kazasının Ömerli 
nahiyesi hududu mıntakasına ka
dar olan kısmı ki 37 kilometrelik 
kısmı çok bozuktur. 

Vesaiti nakliye güçlükle gidebi
liyor, küçük bir alaka bu kısmın 

da çabucak büsbütün bozulması
na, devlete fazla masraf kapısı a
çılmasına mani olur ümidindeyim. 

Şile plajları altın kum, Kilyos 
plajlarından geçen seneler çok rağ
bet bulmuş İstanbul civarı köy ve 
sayfiyelerden yaz mevsiminde, 
hayli kalabalık halk gelmiştir. Bu 
sene için banyo yapacak kimsele
rin geleceği tahmin edilmekte ol -
duğundan şimdiden güzel gazino
lar yapılması için çalışmalar baş
lamıştır. 

Manzarası, tabii güzelliği olan 
Şilenin yakın bir zamanda ileri gi
deceği, mamurla~acağı ümit edıl -
mektcd'r. 

Kömür amilleri, kanun çıktıktdn 
sonra arazisi pek mümbit ve fındtk, 
mısır yetiştirmeye müsait olan bu 
sahada hububat ta yetişebileceğin
den naşi eski işlerini terk edecek
lerinden müteessir değillerdir. 

lzmit Halkevl 
çahşmaları . 

İzmit, (Hususi muhabırımızden) 
- İzmit Halkevi çalışma işıne ye
ni bir hız vermiştir. Her on beş 
günde bir konser ve müsamere ve
rilecek, Kadınlar için dikiş, nakış 
ve pasta yapmak için kurslar açı

lacaktır. 
Sporcular ve gençlerle güzel ve 

yakın bir alaka tesis edilmiştir. İd
man için kapalı salon yapılacaktır. 

Bu sene kışın şiddetli olması do
Jayısile de 470 fakir ve yoksul aile
ye kömür tevzi edilmiştir. 

lzm itte spor 
İzmit, (Hususi muhabirimizden) 
İzmitte spor pek durgun bir 

manzara arzetmekle beraber, bil
hassa atletler lıiç te boş durmamak-

tadırlar. 

Bit liste 
Su işi 

ı Hallediliyor 
1 B'.Jis, (Hususi muhabirimizden) 
/ -Bırçok maden sularını sines;n • 

1 

de taş'.yan Bitlis zengin bir pro • 
gram ıle pek yak.oda olgun bir 

1 Cumhuriyet şehri olacaktır. Bit-

i

\ lısin değerli valisi, ve çalışkan 
belediye reisi Bitlisin imar ve ihva-

1 sı için el ele vererek çalışmaktadır
' lar. 

Büyük General Kazım Dirik'i • 
mız, va ıle burada bulunduğu za
man bir çok eserler vücude getir
mişti. Bu eserlerin başında bir çok 
suların ıslclhı işi vardır. 

General Kazım Dirik'in Bitlis • 

SARAY 
TÜRK 

MELEK 

iPEK 
SAKARYA 

YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

TAN 

ŞIK 
ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

MiLLi 

HiLAL 

Şile 87 köy 43 muhtarlık aşağı 

yukarı 16000 küsur nufusu olması
na nazaran bir eczahane yoktur. 
Kaza merkezi 500 hane 3000 ne ya
kın halkı olan bu memleket ahali
sinin eczahane bulunmamasından 

çok sıkıntısı vardır. 

Hergün muntazaman eğzeresiz 
yapan bu gençlerin Türkiyede ter
tip edilecek atletizm müsabakları
na iştirak ctmiyecekleri de tees
sürle hab~r alınmıştır. 

Çalışan ve Türkiyede mevcut at
letler arasında çok iyi dcrPceler a
lan gençlerin şevklerini kırmamak 
en doğru bir hareket olacaktır. 
Yozgetta çocuk balosu 

AZAK 

ALEMDAR 

KEMALBEY 

mas hırsızları 

Şilede rnu~zzam bir parti bina
sına başlanmış hemen hemen in -
§aatı bitmek üezeredir, mevcut e
lektrik cereyanilc memleketin la· 
Yıkile tenvir edilmemesi sebebile 
isliıhına tevessül edilmiştir. 

Yozgat, (Hususi muhabirimız -
den) - C. H. Partisi binası altın
daki çocuk yuvası müstakil bir bi
naya nakledilmiş ve boşalan yerin 
tamirine başlanmıştır. Burası gü -
zel bir salon halini alacaktır. 

I BAKIRKôY 
MiL TlY ADI : G ıii pençe 

HALE 

HALE 

KADlKOY 
: Y<'şi domino 

OSKÜDAR 
' !' . Z:ıti Sungur 

5 

Açlık rAjimi fena 

Kadınların 
Dört milyon leva çalan tahsildar 

Zayıf laması 
Bu p~rayı komünist 
partısıne hediye etmiş 

için yeni usul 13 arkadaş, paraları çabucak har 
vurup harman savurmuşlar 

Üç güzel kızın bun
lar arasında işi ne? 

Güzelllğl temin 
eden, yağ ve göbek 
yapmıyan bir usul 

Kad,,,J •. fazla şişmanlıklarını, 

yiyıp içmekten, rahat etmekten 
z~nnPlmeınelidirlcr.Semizliğe 2 mü
him Eebep ,·nrdır: Birincisi, kanın 1 
c ;.·C"ytlınndaki anormallik, ikincisi, 
a\' başı adetinde ki intizamsızlıktır.? 
Birc;ok kadınlar arzll etmedikleri 
!ıhlde, fazla semizliyerek çirkinleş
mcktr<'il'ler. Buna mani olmağa 

ç.Iışan kadınldr, açlık pehriz ile 
zöyıflayarak eski gü·,.elliklerine 
ka\'uşmağa çalışmakta iseler de aç 
durmak ve mecburi pehrize tabi 
olmak, vücutta tahribat yaptığı ı

çin. bir çok doktorlar tarafından 

muzur telakki edilmektedir. Viya
ııaria tıp pmfesörü doktor Yüliyüs 
Bauer ile d»çent doktor Dotner 
fazla ~işmanlamış \'e çirkinleşmiş 
20-30 kaciını rontken şuaı ile zayıf
latmışlar ve umumi bir konferans 
esna<ında güzelleşen kadınları din
lev ıcilere göstermişlerdir. Yeni za
yıtl:ıma usulünde, şişman kadını 

pPrhiz ve açlığa tabi tutmak mec
buri<-eti yoktur. Rontken şuaı ka
rlın böbr0 kleri üzerinde şifalı tesi
riri. y•pır.ca. çok az bir zamanda 
kadın is~ediği mikP.arda, 10-20-30 
k lo,-.ı kadar zayıflayabilmekte ve 
gu,.Plleşmektedir. · 

- . 

Bulgaristanda efsanevi masallar 
gibi ağızdan ağıza dolaşan, Uç ço
cuk! u, güzel ve genç bir karısı o • 
lan Radenkof namında biri ile, iç
lerinde dört tane de amele kadın 
bulunan on üç komünistin Bulga
ristana dört milyon leva devlet pa
rasına mal olan garip bir hikaye
leri vardır. 

Radenkof, şişmanca, genç ve çok 
şık giyinen bir bulgardır. Ve Sof
yada Bulgar devletinin tahsildarı
dır. Görünüşte insani hislerden 
mahrum gibi duran bu adam, (öl
mezden evvel bıraktığı mektupla
ra nazaran) fakir, fukaraya yürek
ten çok acımaktadır. Komünistli
ğin, fukaralığı ortadan kaldıracağı
nı zanneden bu memur, şimdiki 

Bulgar ı cjimine aleyhtar olduğu i
çin, kanun harici addedilen Bul • 
gar komünist partisinin gizli teşki
liit rncnsuplarile görüşmeğe ve on
lardan gcl~n gizli emirleri ifava 
başlamıştır. Radenkof, genç ka
rısı ve üç yavrusu ile oldukça mü • 
kellef bir hayat yaşamnkta iken, 
kasasında biriktirdiği dört milvon 
levayı gizli komünist partisi ~en
suplarına teslim P.tmiştir. Bir gün 
bu memura Rakovski isminde bir 

v 

Genı /cıs lcomantıtler mflhlm 
murlrler ünrlnde tot/ı tatlı 
ltonaıugorlar, mflnakaıa ediyorlar 

komünist Bulgar, gizli komünist 
partisinin bir emirnamesini getirip 
teslim etmiştir. Bu emirnamede, 
partiyi ve parti mensubu olan on 
binlerce işsiz ameleyi kurtaracak 
olan (büyük) ve {insaniyetperver) 
idealistin, Radenkofun verecegı 

devlet paraları olduğu yazılıdır. 

Ertesi gün bu memur kasalardaki 
bütün devlet paralarını bavullar 
içine doldurmuş ve gizli komünist 
ile birlikte istasyondan tirene bi • 
nerek Filibeye kaçmıştır. Filiberun 
karşı yakasındaki bir evde Raden
kofu komünistler gizlemişler ve pa. 
raları gizli teşkilatta taksime baş
lamışlardır. Birkaç gün içinde 3 
mılyon 550 bin lef tevzi olunmuş ve 
gizli komünist partisi mensupları 
bu paraları dercep ederek, yiyip iç
mişlerdir. Fakat, Radenkofun genç 
ve güzel karısı kocasını aramakta
dır. Çocukları yalnız kalmışlardır. 
Esasen polis te bu hırsızı şiddetle 
aramağa başlamıştır. Bir hafta son
ra Filibenin viran bir evinde me
yus ve bitkin bir halde ele geçen 
tahsildar, paraları, ne yaptığı so • 
rulunca, (parti namına verdiğini) 
söylemiş ve izharı nedamet etmiş-

( lul/•n sayfayı çevirin/•) 

r 
36 yaşındaki kadının 

I 

aşkı 
Fatıhte bayan M. N. yazıyor: 
c36 yaşındayım. Fakat herkes 

beni otuzunda bile görmüyor. Bu 
yaşa kadar evlenmedim. Hayatta 
daima güldiiın. Neşeli y~adım. Ay
da yiiz elli liralı/, gelirim hiç eksil
medi. Kiiçiik yaşımdan beri yalnız 
Yll§ıyorum. 

Son gün.Zerde bana bir delikanh 
ınusallat oldu. Henüz yirmi iki~-ın -
den fazla göriiıımiyen dumam bur-
11unda tap taze bir genç. Daha doğ
rusu bir çocıık. Eut'elıi bir kaç giin 
peşimi takip etti. Fakat bir tiirlii 
sok?ıhtp nıeramını anlatamadı; içi
ni boşaltamadı. 

Koca kadın olduğıım halde be • 
nim de içime bfr cesaretsizlik mi 
\'Öktii nedir? Kendimi toparlayıp 
da onun söz söylemesini icabeıti
recek hareketlerde bulunamıyor -
dum. Nihayet karar1mı. ı·erdim ve 
qeçen qiin bermutad peşime takı
lan ıişıka artık sabrımın tiikendiği
ni anlatmağa 1razırlandnn. Bunun 
iç ıı tenha bir sokak lazımdı. O sı
rada Saraçlıanc başında tenha ve 
lı0ş l1ir arsa gbziime ili~ti 
T!Pmeıı o tarafa saptı,; ve göz !ICU 

z,, delikanlıya bcktını. o. bu lıare-

ketimden ürkmüş gibi bir tereddüt 
devresi geçirdi peşimi takibe de • 
vam edemedi. Tam arsanın ortası,. 
na geldiğimiz zaman etrafıma bak
tım kimse yoktu. Hemen yüzümü 
delikanlı?;.s çevirdim ve ağzımı a
çıp: 

- Söyleyin bakalım, güzel çocuk 
benden ne istiyorsunuz? • 

.. Diy.~ceğim sır~a delikanlı avcı 
gormuş tavşan gibi kaçmaz mı? He1 
halde bir türlü düzelemiyen çatık 
kaşlarımdan ürkmüş olacak. Şim· 
di •güzel çocuk» gece gündüz ak
lımdan çıkmıyor ve her gün soka
ğa çıkarak onu bıılmağa çalışıyo • 
rum ve arasıra görüyorum da. 

Lakin göz göze geldiğimiz za • • 
man hemen kafasını çeviriyor 
be~i hıilıl arzuladığı muhakkak :ı~ 
~ugu halde kendisiııi azarlayaca • 
gımdan korkarak kaçıyor. Cna na-
sıl .<ok:ılayım? 

Size çok kısa bir tc':~:o VL.tce , 
ğiz. Yüzünüzü mülayiml;ştiriniz ve 
başınızla onu yanınıza davet cdi • . " nız. ' ırıe ka,·arsa aptalı serb t bı-
rakırs ıız 



6 Subat. 
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''Her millet kendi tarihini ken ad teması 
disi tarafından yapar .. ,, Dış Bakanımız 

vekili 
dün Yugoslav 

görüştü 
Baş 

( 1 nci sayfadan dcı'<1ın) 

nur.u tadilleri lıuzurunut:ı sunulmuı 
bulunuyor. Bu tadilleri icabeden za· 
rur=tleri lıuıurumızda arzetmeyi 
büyük ~encrim bana vazife olarak 
verdiler. Bu ödevimi yapmak için 
mii.aadeni1.i rica edeceğim. 

Cumhuriyet halk partisinin pren· 
ıipleri proııramında 'iiııh bir su· 
rette tesbit edilmiştir bu, cihanca 
malumdur. Tatbikatı için de bu· 
sıünkü Türklere ve Türkiyeye bak• 
mal< kafidir. icra faaliyetinin ateş· 
leri arasında ve siya.ı hayatın seri 
sellerinin cereyanları arasında .. bel· 
ki hakikat objektif oı.rak ırö· 
rünmiyebilir. Fakat önümıizde 
şaşmaz ve yanılmaı, acı da olsa, 
tatlı da ol•a herkese ve her zaman 
bakikatı söyliven bir tarih vardır. 
Onun mukayesesinde herkes ser· 
besttir. Biz tarihi önümüze çekin· 
medeo açabilir ve bakabiliriz. Zaten 
insanıık tarihi türklerle başlamıştır. 
Türk olmasaydı belki tarih de ol· 
mazdı vo muhakkak ki medeniyet 
de b~lamazdı (Bravo sesleri, al· 
kışlar) 

insanlık tarihinin başlangıcından 
son ırünle re kadar beşeriyetin fa. 
aliyet dalgaları arasında bu kadar 
derin ve geniş ha nılelerle müessir 
olan Türkler, son asırlarda ve ıon 
devirlerde büyük tehlikeler ıre· 
çirdi. Türkler coğrafyadan kaldı· 
rılmak ve istikbali tarihten silin• 
mek istendi. Biz tarihe kazaü ka· 
derin bir netice:;i naııırı ile bak. 
madığımız için tarihin böyle kaza 
ve kaderinden ve zaruri akibetle· 
rinden gelen hükümlerine dahi 
boyun e2'meği bilmeyen bir mille· 
tiz. (Bravo sesleri alkışlar.) 
Bizim kanaatimizce her millet kendi 
tarihini kendi yapar. Fena netice
ler her milletin kendi kusurunun 
eseri ve amelinin cezuıdır. Eğer 
bugün iyi neticeler görüyorsak 
onu da milletin yaptığı ve başar. 
dığı iyi işlere atfetmek zaruri olur. 
Sarahati neticesinin zaruri ve mu. 
kadder olmadığı ırene birTürk tara· 

fından Türklerin eli ile ve Türklerin 
kanı ile isbat edilmiştir. Tarihin sey· 
rini değiştirdik ve Türke ı.tledilen 
menhus talih bir defa daha yenildi. 
(alkışlar) 

ATATÜRK VE TÜRK MİLLETİ 
Atatürk, bu millette mevcut O· 

lan bütün yüksek seciyeleri ve ali
cenap hasletleri nefsinde toplıya

rak milletın azim ve iradesini ken· 
eti azmü iradesi!!! birleştirerek Türk 
milletini mahvolmaktan kurtardı. 
Şimdiye kadarki Türk tarihi ispat 
eder ki, Türkler için ıiciz olmak, 
mahvolmak demektir. Atatürk, 
Türk istiklalı;ıi kurtarmakla beşe • 
riyete büyük hizmet ettiği ve tarih 
Atatürkten ve onun yüksek vasıfla· 
rından bahsederken hiç şüphe et
m~m ki, en büyük vasfını beşeri • 
yete yaptığı bir hizmette görecek· 
tir. Türksüz bir tarih ne kadar muz. 
hın olur. Hele Türksüz kalacak be· 
şeriyet ne kadar sefil bir manzara 
irae eder. Hepiniz tahmin ve tahay
~ ül edebilirsi~jz, Türkün olmadığı 
bir tarihta ancak zulüm akli! bir 
şekil alır. Zaten Türkün akibetine 
bu kasti yapanlar, derhal kendile
rinin beslediği fena niyetin fena 
tecrübelerini de kendileri görmüş
lerdir. Türk, kendi tarihini kendi 
~·aptığı vakit ve kendi yaparken 

se de artık iş işten geçmişir. Fıliba
den Sofyaya getirilen mücrim, yap
tığı kabahatin büyüklüğünü düşü· 
ne, düşüne kanı beynine sıçramış 
\'e Sofya emniyet umumiyesinde 
olmÜitür. Devlet par;ısı çalan bir 
hırsızdan başka birşey olmıyan 

bu adamın genç karısı bir tarafta 
ağlarken, diğer tarafla, Sofya san
cak mahkemesi bu kahramanların 
bu günlerde muhakemesine başla
mışır. Radenkof ölmüştür. Fakat 
paraları taksim eden daha on üç 
arkadaşı vardır, ki bunlar cürüm· 
!erinin cezasını çekmek üzere sor
guya çekilmektedirler. İşin asıl 
garip tarafı şudur, ki, bu on üç ko
münist arasında Rada Todorova, 
Penka, Bliznakova ve Filipçeva 
namlarında, 20-25 yaşlarında üç 

•tane de Bulgar kızı bulunmakta
dırlar. G:Zli komünist partisi he • 
yeti idare azalarından oldukları 

Sofya mahkemesince meydana çı -
karılan bu güzel kızlar, mahkeme 
reisinin suallerine bir komiteci gi
bi, cesurane cevaplar vermekte ve 
kamyonlarla hapishaneye götürül· 
düklcrinde, büyük kapıdan içeri 
girerlerken enterrasyonal ma~şı 

göylc1" k•,. irlcr. 

HALKÇI OL'.\IAK YASF!MIZ 
Dığcr bır vas!:m•z da halkçı ol

maktır. Halkçı olmak, iılıcenap~ıgı
mızın nazı;ri bir ; ri değildir. Za
t~n biz, pre'1 .. plerimizi ko,·arkcn, 
geçmi~ z,rnıanlara ait \'eyahut in
sanl•rm yük k hös!ecinden mül
hem beşe~•' et mefhumlarına ka
pılarak koymadık. Biz do,;Tudan 
d"ğruya sulh \'e medeniyet amili 
olacıık b!. Türk istiklı\llni ebedi o
larak kurmak için bunun ne git• 
şartla• daıresh.d" \'npılması .c. »
diyorsa o şartla·ı tcsbit ederek al
dığımız haJk,;ılık ,·a,fı, bir mcr -
hAmet e"ri deı ild r, Halkçılığımız 

ile 
(1 ncı sayfadan dPta,.ı) ı:ıı ıtibi uı•ın •·e samimi bır koaJ~· ' \C son zamanlarda lıalyDnm Tci'· 

Yun .nı tı. ı \ ık_ ek0nuınık ınıi- mada bulJnmıı~lardır. kiye ile Yuı;osliıvya ile ,.e d:ğer 
ras 'J tlerck b ,una..ıg ı Rcıma ı· •- Hu konu m.< esrıa.,n<l3 B. Rqlü laikan dcdc~kri ile olan miıteka-
y:ı k r ı "' ~,ne l ttı hare1.:.tirc Ar" lıa ,·eldi Sloyadiaoviçi Ct- lıil mütekabil münaselJd'erinde bii-
ka , 'mak f rsatın. ':ıulô•ı-n. K nt nevreı!eki f atıyelınden \'e blı·an yiik b'.r n>iba<ta dostane b;r yak-
Cıa ile y~ptıgıır. bulun ı;'iı ıne- tı.ırı~ıyc ıı;Hırı !<oııt Ci.ıno i:e Mi. !aşma hıı:sc-iilm•si~den mahwziyet 
!er. Türkiyeni 1 ve B ikan APt.;nL- lanoda lulu~nıaçı l'•ıı.sıoda yap- duynı-kt;ıdır ar. 

nıh c!' s•-ıd< ~ ı- tığı mul:alc"·" crJeıı habtrd:ır et· O.okıor Milan Sto" ~d;noı·iç d~-
r. . .. oloJ 
p lınıstll".• 

Doktor 
Doktor 

' tor Rüştü Ara,a 1s~endcrun sa:ı
miştir. B. Rü,tJ Ara. ve do1<tor cağı hakkı"da Fran'a ile Tiııki)e 

RiıştU Aras ve ISitopdinoı·iı; Yu·loslavy.ı ile Türk.ye ara,ıııda Lir aııla,manın rnku:ı 
ara.s:ındaki ıntinıtt;ebetlerin samimi· ı · ı b Stoyadinoviçin ge.~ıış o ınasını ha er aim:ıktan 
yelini ve ayrıı 1 •mMda b:ıgiın bü- müle\'dlit memnuniyetini bildirmi~ 

teblig'"' i tün ,ı, a-.i 111t"'ir.ll!leri ü1.crindeki fi. lir. Bu suretle Türki"" lıiikılıııeti 
Belgrat 5 (A. A.) - Anadolu kir r,ır~iklerini, bu münavLet'c bir Franr.a hl·kiimcti ile Yugoslaı·ı·a ve 

a·a 1 - t b. · b·tdı·rı' or kerrt~ <lal:..ı tc\.·it c,, !enı~ş:erd~r. d . l "'"ın ıu<u•ı mu ıa ırı ı ı · osl l raıısı· rnmhuriyeti arasında-
Sıoyadı:ıoviç · Rü~tu Ar as ko· B. R 1 ,tü Ar as ,.e ı.lol.tor Sto· ki münasebetlerde daima hüküm 

hiç bir kimsenin, hiç bir tarafın ne 
tesirine kapıldı ve ne yardımını 
gördü. Ne bulduysa kendisinden 
buldu ve kendi elile yap',ı ve yap
tığı şey; tarihten aldığı, müsbet ve 
muay~·cıı tecrübelerden edindiği 
kanaatler üzerine müesse~t;_ Maddi 
vesaitı, kendi ıdrakine istinad et -
tirdı ve bu sayede istıklalini kur -
tardı. Atatürk, Türk istiklalini kur
tardıktan sonra Türkü bir daha böy
le biıdiralcre, tehlikelere düşiırmi
yecek bir de\•let >ıstemi kurdu. Bu 
devlet sisteminde tatbik edilecek 
olan prensipleri vazıh, açık ve mÜS· 
bet olarak program halinde tesbit 
ettı. B·ı programı ve btınun tatbi· 
kinı kendı kurdugu Cumhuriyet 
Halk Partisinin eline ve mes'uliye
tine verdi. Cumhurıyet H~lk Par· 
tısının prensiplerı en·elemirde mo· 
dem bir devlet programıdır. Tür -
kıin tarihıne, secıycsine, alicenap
lığına \'C gururu millisine muvafık 
olan bir devlet programıdır. Bu 
devletin vasıflarının hepsini tarih· 
ten alınmış, hakikatten alınçıış, ic
rattan alınmış prensiplere ayrı 

ayrı tayin ettik. Bunların başında 
devletçilik gelir. Türk milleti, dev· 
letçidir. Asırların gösterdiği tari • 
hin seyri isbat etmiştir ki, modern 
tekniğin ve ekonominin, maliyenin 
modern icaplarına, gündelik ha -
yatlarını fMdi olarak ve cemiyet 
halinde uydurmıyanlar, da;ına geri 
kalmıya mahkumdurlar. Hayat mü
barezesinde bahusus dev Jetler ara
sındaki hayat mübarezesinde geri 
kalmak çiğnenmek demektir. Çiğ
nenmemek için Türkün her gün da
ha fazla ileri adım atması Jazım ve 
şarttır. Biz, mazinin bıraktığı boş
lukları doldurmakla mükellef ol· 
duğumuz gibi, atiye de, çocukları· 
mıza da fena miras bırakmamak 
mecburiyetinde bulunan bir mille
tiz. Mazine, zamanda ,.e mekanda 
yapılan hataları az vakitte telafi 
ederek istikbali ona göre hazırla • 
ınak lazımdır. Yalıuz mazinin ku
surlarını itiraf etmek \'eyahut ört
mek kafi gelmez. İstikbalin de icap
larını ona ı:öre hazırlamak iktiza 
eder, Bu vasfı haiz olmıyan d<>v • 
!etlerin, bilhassa Türk develinin Is· 
tikbalinden dahi şüphe edilebilir. 
Atatürkün kurduğu prensibin asli
yeti bundadır. Eğer biz, Atatiirkün 
Türkleri kurtarmış olmak itibari
le, Türklere yüksek medeni vasıf
larını tekrar iade etmiş olmak iti· 
barile AtatUrke karşı şükran his· 
sediyorsak, bunun ifadesini, kur
duğu prensipleri sadakatle, fera • 
gatle ve samimiyetle takipte ara • 
mak icabeder. 

<loğrud«n doğruya bu meM! -
tin kut tanl'llası \'e müstakıl c' dr.ık 
ya~amasına hiıd'.m olabilmek ıçın 

bır ş•rtı ev\'eldir. Bizim halkçı!. • 
ğımı7. halkn doğru halk için d gil
dir. IfalK tarafmdan halka b<:>raber 
&ısteınidir (Alkı~l•r). 

nu~m;ıları •onunda aşagıdaki le.b- yadir.o•iç, iki devletin t,jyük Bri· sl.rmüş oinıı bir münasebat ahen-
' ilg neşrcdılmi:ılir: tan) a ılc olan mtina cbetlerin;n gös gi vücııda get:rmiştir. 

Bugün öjf:eden cH~I. Türkiye terınış oluuğ'tı çok müsait ink:şafı Dr. Aras yola çıktı 
,.e Yugoslavya hariciye nazı• 1 arı büı ük bir bahtiy•rııkla tesbit ey- J Belgrod 5 (A. A.) _ Doktor 
B. Rüştü Aras ı·e Doktor Stoya. lemi~lerdir. E. R.i~lü Aras ıe doktor Te\'hk Rüştü Aras ve refakatin-

Bu s stcm nıemleketin dogrudan 
doı:ruya halk tarafından idar.:sinı 

i>lihdaf eder. Sınıf imtiyazı ilga e
dilmişti•. Bütün ,·atandaşlar üze
rinde kanunlarımız tamamiyle mü
savi olarak mer'i \'e caridir. İttilı..ı
mıza vasıl olmıyacak \'C cez<osını 

görmiyeceic hiç bir kanunsuz ha -
reket yoktur 

dinovi~·. YLROslaya hariciye neza. Sioyadiııo,·iı-. lngiliı ltalyan oj ·m· 1 deki ze\'at bu akşam Belgratlan 
retindc birleşerek, her zaman oldu· arını memnuniyetle se'amlamakla hareket etmişlerdir. 
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içtimaı d'ğildir. Mtllet meclisleri 
günün ihtiyaçlarından, hayatın za
rureUerinden aldıkları ilham üzeri. 

Arzetliğim prensiplerin başlıca
larının eşkilatı esasiyemlze geçme
si. Atatürkün prensiplerine olan 
bağlılığımızın ve samimi ilgimizin 
hukuki ifadesidir. Biz istiyoruz ki, 
siyaset ve icraat sahalarında yaptı
gınız işler, irfan \'e vicdani hukuki 
işlerde yer bulsun ve hukuki haya
tın mebdei, menşei ve istinadgahı 
olsun. O itibarladır ki, devletçılik 
vasfını teşkilatı esasiyeye koyaca
ğız. Atatürkün bahsettiği prensip -
!er Türktür. Yani aslıyeti ve menşei 
itibarile tama:nile mılletin kendi 
seciyesinden alınmış ve onun bü -
tün ihtiyaç ve zaruretlerine uygun 
olarak seçılmiştir. Bu prensipler, 
ayni zamanda Türkçüdürler Tiirk
çü olmak itibarile millicilik vasfı 

kendisinden çıkacak bir vasıf olur 
(Bravo sesleri) 

Bu memleketin son asırlarda ge
rek ekonomik hayatta, gerek sos· 
yal hayatta çekiğı elemleri burada 
ekrar etmek istemem O. son saf • 
baların hazin sahnelerini Atatür
kün nutuklarında açık olarak gör
mek mümkündür. Eğer tekrar bu 
acı hatıralara dönmemek, bu elim 

hayatı yaşamamak ve beşeriyete 
de böyle bir felaket hazırlamak is
temiyorsak, Türk milletinin behe
mehal Türkçil ve ınillıci olması la
zımdır (Bravo, çok yaşa sesleri, al· 
kışlar), 

Halkçılığımı:tın tatbikatta \'e teş

rii bayatta cihana nümune olacak 
kadar ileriye \'armış hukuki eser· 
leri vardır. Partimizin her sene top
lanan ocak kongreleri, iki senede 
bir toplanan \'ilayet kongrelerı, 

dört senede bir toplanan buyuk kon· 
gresi Avrupa hukukunda inisyatif 
yatif, reztiltatif ve refarandüm de· 
nilen esa.>ların ameli tatbik•nden 
başka bır şey değildir. Biz, yaptığı· 
mız kanunları, Büyük Millet Mec
lisınden çıkan her kanunu her sene 
bu kongrelerde gözden geçiriyonız 
ve oradan alınan neticeerli huzuru 
iilinize arzctmckteyiz. Büyük mec
lisin kanunlarındaki isabetin en bü
yük amıli de halkın her sene nah· 
zını tutmı .. k, fikirlerini almak ,.e 
mütaleatarına layık olduğu ehem
miyetı \'ererek kanunların hazır • 
lanması"lda b unları müessir kıl· 

maktır. 

Bınaenaleyh bu kadar büyu.< liir 
prensibin teşkilatı esa>iyeye gire· 
rek ammenin vicdanında bir hukuk 
esası olarak telakki edilmesi elbet
te çok iyı bir ş~ydir. 

Arkadaşlar, 

Bu memleket gaiplerin \'e gayri 
mesullerin \"icdanlara amir o!rr.a -
sından, devlet ve rr.ıltet lşlerin! g?r
mesindcn çok zarar gi\rm.ıştür E
ğer Türkün yolu başka yerlerden 
geçse idi ve orta asırlardaki zaman
larda kendi bild Ji, kenuı yaptığı 

kanunları deı•aın etse idi bugünkü 
bulunduj!undan daha çok ileride o
lur ve medeniyete daha çok hizmet 
ederdi. Türk milletinin son asır • 
tarda gördüğü feJaketlerin, çektıği 
sıkıntıların sebepleri, bir takım 

gayri mesullerin ve gayri mer'i şah
siyetlerin yaptıkları kanunların al
tında zebun olarak iş görmek mec
buriyetinde kalmasıdır. Madamki 
tarihte deterministiz, madamki ic
raatta maddivetperveriz, o halde 
kendi kanunlarımızı kendimiz yap
malıyız. Kanunlarımızı maverayı 

dünyaya taal ük "den her tür-
lü endişelerden, her türlil 
uzak fikirlerden ınüberra olarak ve 
bugünün icaplarına maddi zaruret
lerini göz önünde tutarak yapmalı
yız Memleketin maddi hayatı an
cak bu suretle kurtulur. 

Onun içindir ki, biz h~r şeyden 

evvel lyıklığımızı ilan ettik ve bu· 
nu teşkilatı esasiye kanunumuza 
koymak istiyoruz. Eşhasın vicdan 
hürriyetlerine ve bazı dinlere in· 
tisabına zerre kadar müdahalemiz 
yoktur. Herkesin vicdanı hürdür. 
Bizim istediğimiz hürriyettir. La
iklikten maksadımız dinin memle· 
ket işlerinde müessir ve amil olma
masını lemin etmektir. Bizce layik· 
!iğin çerçevesi ve hududu budur. 

Arkadaşlar, Biz şeraiti salifonin 
geçmiş hükümetlerinden çok zarar 
gören bir milletiz. Onun fena göre· 
ııeklerinden gene en çok zararı biz 

• 
Türkler çekmişizdir. Çünkü Türk· 

!asına mcd~·undur (Bravo sesleri, 
alkı~lar). 
Bizıın davamız bu da\'unın çok fev
kınde bır davadır. Bız diyoruz ki, 
dın!er camilerde ve mabetlerde bu
lunsun. Maddi hayat ve dünya içi-
ne çıkmaoın ve çıkarmıyoruz, çıkar
mıyacağız (Bravo sesleri, alkı5lar) 
Fena miras rılan diğer bir şey de 
bazı Türklerin bir takım tarikat • 
lere sal•k olma ıdır. Bizim bildıği· 
m z. Türk ıçin yeg~ne doğru yol \'e 
ta .. i<:at millıyetç lıklir. Bu yolu 
tutmak Turkün dtınl'a \'e ahreti 
için en büyük kuı·,·ettir. (Bravo 
sesleri, alkış ar) Bunun içindir ki, 
eğer şur~da bunda vatandaşları -
mızın kalbinde küçuk bir rabıta 
ka.ınışsa o rabıtavı btiyük mecllsin 
kararıvle köku•ıdeıı si'erek bu ta· 
rıkatlerden uzakla,tımıak istiyo -
ruz (bra\'o seslen) KoYduğumuz 
preı:;ıplcrden bırı d budur 

ÇIFTÇIYl TOPRAK SAHiBİ 
ETMEK PRENSİBi:.lİZ 

Diğer pre-ısiplerimııden madde
lerde tesadüf cdeceğ;miz bir iki 
nokta daha \.ırd r Buıılaı·dan biri; 
çiftçiyi toprak sa' ibi t!l'cktir. Ar-

' l ı mi y n Türkün 

cın b~ş ı ilyonu ç.ftçidir. Bu on beş 
mılyonun bir çoğu kendi trıprağın· 
da çalışmaz. Çıftçiyi, Türk çiftçisi
ni topr~K sahibi vapmak demek, 
Ttirk çiftçisini, yani Türkün ekse· 
riyeti azimesini kendi ekrmomik 
mukaddcratıııa sahip kılarak bu 
memleket için hayırlı ve aktif 
bir eleman yapmak demektir. Bu 
bı.iyuk kı.itlcden eğer b\'ıyük b(r 
menfaat bekliyorsak, onu ötekinin, 
berikini'.l toprağ:nda çalışmaktan 

kurtarmalı, kendisini kendi top • 
raklarına lı!ıkim kılmalıvız. (Kur
taracagız esleri). 

Bu toprakları asırlardan ve asır· 
!ardan beri nasıl canlarıyle, kan • 
Jarıyle müdafaa etmişler~e. ondan 
kendisine yiyeceğini çıkaracak ka· 
dar bir hısse vermek çok giirü!!'nez 
zannederim (Bra,·o sesleri, alkış • 
lar). 

Bunun teminini kı:ılaylaştırmak 

için teşkilatı esasiye kanununa bir 
kayıt koydı.:k. Bu kayıt büyük ba~

,.ekilimin de bilvesile söylediği gi
bi, hiç kimsenin hukuku tasarrufi· 
yesine bir taarruz • h§kil etmez. 

gumuz kayıt bundan ibarettir. Di
ğer kayıt da yıne büyük Ba>i;·e::ilin 
sırasında soylediği gibi hüklımet 
teşkilatında görülen bir lüzum Ü· 

zerine yapılmı~tır. Hükümetle si· 
yasi musteşarlar ihdası düşünül • 
müş ve bunun icabı hissedilmiştir. 
Bunun tatbiki için teşkiatı esasiye 
kanununda formaliteye ait bazı 
maddelerin deği5rnesi icabetmiştir . 
Son getirilen tadil tekli[lerinden 
biri da bundan ibarettir. 

Arkadaşlar, 
Tadilı icabettiıcn zaruretleri ve 

Cumhuriyet Halk Partisinin pren· 
s:plerini yüksek huzurunuzda muh
tasaran arzetmiş oluyorum. Eğer 
uhdeme verilen vazifeyi kısmen ol
sun yapabilmiş.em benim için bü· 
yük bir şereftir. Şunu arzetmek is
terim ki, bizim bütün miitaleaları
mız ve tekliflerimiz ancak tasvibi
nize iktiran ettikten sonra tatbik 
olunur. Unutmamalıdır ki, bizim 
kurduğumuz büyük esaslardan bi
ri de memleketin ve milletin mu • 
kadderatına yalnız Büyük Millet 

Meclisinin hakim olmasıdır (Alkışlar) 
si'ıin hakim o1masıdır (Alkışlar). 

ÜKR' KAYANIN HATİPLERE 
CE. 'AB[ 

Şükrü Kaya bazı hatipler tara • 
fından kanunun heyeti umumiye>i 
üzerinde ileri sürülmüş olan müta
lealara karşılık oarak da şunları 
söyl~ml:ştir: 

.savın arkadaşlar, 

Teşkilatı e·a,iye kanununda ya
pılac~k tadililt üzeıinde sayın ar • 
kadaşlarımııın k•ymetli fikir ve 
mütalenlarını çok büyük bir dik • 
katle dir.~edim. Çok tcsekküre şa • 
yandır ki, Partimit umumi bır ide. 
alin ifadesini buraya getirmiş. Gör• 
düğüm manzara budur. 

Gerek müstakil ve gerek partiye 
mensup arkadaşlarımız bu i~in tam 
zamanında getirildiği kanaatinde 
bulundular \'e millete bunu söyle
d,Jcr. Bundan dolayı partimizin iyi 
bir i~ ol•rak hıııurunuza çıktığından 
mü!tehır oldum. 

Arkadaslar, 
Türk Cumhuriyetinin koyduğu 

rejimin esası ve prensipleri evvelce 
de arzetliP.im gibi filozofların, üle
manın kendı lıücrelernide, dimağ • 
larında hazırladıkları mücerret 
mefhumlara uydurmak için ya • 
pılmamıştır. Tarihin zaruri icapla· 
rından alınmış esaslardır. Realite
ye müstenit bir yürüyüsün tayini· 
dir. 

Türk milletini beşeriyet içerisin· 
de medeniyeet yarar, sulha hadim 
mümtaz bir camia yapmak içın ev
velemirde Türk milletini tarihte ve 
beşeriyette layık olduğu medeniyet 
.seviyesine çıkarmak lazımdır. Bu 
itıbarla millici olmak bizim zaruri 
şıarımızdır. Fakat bizim millici şı
arımız da kendisine munhasır mil· 
licilik değildir. Bizim milliyetçili
ğimiz sırf be§eriyetin teaisıne ve 
bütün dünyayı mes'ut ve müre f 
yaşatmıya matuf bir mil!iyetçılik
tir 

!erin hasleti ve karakteri, ina'1dığı 
şeye sadıkane raptıkalp etmeyi ,.e 
onun yolunda kanını dökmeyi ve 
hayatını feda etmeyi emreder. Hiç 
bir din kendisini müdafaa için Türk- 1 

!er kadar azimkıir, Türkler kadar 

Biz bu teklifi işlenmiyen toprak· 
!arı işletmek için, işsiz kalan top • 
raksız köylüyü tapraklandırmak 

için yapıyoruz. Yokn toprağını i1· 
!iyen çiftçi bizim en bÜ)'Ük yardı
mımıza ve himayemize mazhar ola
cak bir elemandır (Bra\·o sesleri). 
Gümrük kanunlarımızın, ekonomik 
kanunlarımızın hedefleri hep bu
dur. Eğer biz çiftçinin yüksek istih· 
sal kabiliyetinden istifade ederek 
onu müstehlik onu mü,tehlik bir 
vaziyete koymazsak endüstri ile 
yaptığımız işler dahili pazarda müş
terisiz kalır. Yaptığımız ekonomik 
hareketlerin verimli olabilmesini 
temin için beln!mehal Türk kc>y!ü
sünü ve Türk çiftçisini müstahsil 
vaziyete koyacağız. Onu bugün 
kendini ancak geçindirir vaziyet • 
ten kurtararak, medeniyetin i~an· 
lara verdigi saadetten, ze,·kten his
sedar etmek istiyoruz (Alkışlar). 

Beşeriyetin bulduğu yüksek huzur 
\'e refah~an Türk milletinin mah • • 
rum olarak yaşaması bizim için 
zü. ve şindir Elbette ki onu mah
rum bıral:mıyacağız. Elbette ki 
Türk milleti kendini umumi refah 
~·e saadet seviyesine çıkaracaktır. 

Bu da istıhsal kabiliyetini arttır • 
nıak sayesinde cı' Jcaktır Koydu-

Türk devletinin icabında eline 
alıp da muvaffak olamıyacağı hfç 
bir iş yoktur ve olamaz bir taraf· 
tan türkte ordu yapmakta •n büyük 
vuıf görülüricnn diğer taraftan en 
küçük bir iı;e de\'letin kabiliyeti 
olmadığı fikri bize dnima telkin 
cdilirdı. Uzak değ'il 1912 tarihinde 
lzmir'e dört türk makascııı koy· 
mak istedik türklerin aklı şimendi· 
ferciliğe ermez diye türk komi•eri 
tarafından ricamıı reddedildi, bunu 
bilen ve dcrhatır eden içimizde ar
kadaşımız vardır. Aradan on beş 
~cnt geçmemiştir. Bugün klmilen 
ıiınendiferlerimiz biz türkler tara
fından işletilmektedir ve bugünkü 
lş•etme ile eHelki işletmenin far· 
kını görmek için Nafia Vek!'ıletinin 
çıkarmış olduQ'u eserleri göıden 
geçir nıek ve hatta yıtlnız yolcu ol· 
mak ta kafidir. 

Ne mükemmel sistemler \'ardır 
ki bır tatbik sahası ve imkan bıı· 
lamamıştır En iyi kanunlar, mad· 
deleri en iyi olan kanunlar değil· 
dir. Millete en uygun olan kanıın· 
!ardır. Alkışlar • ,.~ Millet Meclisi· 
nin en biiyük vazifesi milletlere en 
muvafık gelen kanunları yapmaktır 
ve bizzat meclisimiz de böyle yap
mıştır. Millet meclisleri bir takım 

filozofların ve hukukçuların mahalli 

fedakfir bir millet bulamamıştır. 

Eğer dünyada isJamiyet ya§ıyorsa 
on ikı asırdan beri kendisini müda· 
faa eden Tiıı klorin kanına Ye ka-

ne milletin inkişafı için en iyi ka
nun yaparlar. Biıim Büyük Millet 
Meclisimiz de doğdu~u günden 
bugüne kadar böyle kuoun 'ar yap• 
mıştır. Ve Türkiyeyi böyle kur· 
tarmı~lır. -Alkışlar, bravo sesleri. 

Toprak kanunu çifciye toprak 
vermek kanunu üz.rinde çok is· 
terdim ki beni:n dairei intiha.
biye arkadaşım Mi'aslı Halil 
Menteşede esasta benimle beraber 
o!s~a~ Çünkü. t~praksız Türk köy
lusunun çcklığı ıstırabı bilhusa 
kendi dairei intihabiyemizde, çek
ti~i ıstıradı benim kadar o da çek
mış ve görmüştür. Netekim top
r.aks!zlı~n delili olarak kendi çil· 
lı!l'ını koylülere tevzi ettiğini bu· 
rada kendiıi söylemiıtir. Eğer köy• 
lüye bunu uzun vadelerle vayahut 
kıymetsiz olarak vermiş!erse bu. 
radan kendilerine alenen teşekkür 
ederim. Demek ki topraksızlık ih. 
tiyacını kendisi de görmüş ve biz 
bu kanunu yapmadan daha evvel 
bize tekaddüm ederek yapmıştır. 

ÇiFTÇi EKMEGINE HAKiM 
OLACAK 

Bir çok topra~sıı çiftçiyi Cum· 
hıırlyelin ve inkılabın büyük aimet· 
lerind~n mahrum bırakmış olacağı• 
Eğer o kendi topraklarında ekme. 
ğine kendi hnkım olamazsa l u 
memlekette daha ne yapmak isti
yoruz.? 

Bu inkı!Abın yeri ve şerefi olur 
mu ? Kr.ndl vatandaşını topraksıı: 
şu veya bu muhayyel idealler pe
şinde koşmak kendimizi aldatmak 
değil midir? Kendi ırkdaşlarımızı 
ve büyük seciyenin asaletini gök· 
lerc çıkardığımız Tılrkü bu halden 
kurtarmak lAzımdır. Bravo sesleri, 
alkışlar. 

Kanun esbabı mucibesinde de 
söylenildiği gibi çiftçiye toprak 
vermek bir defalık iş değildir. 
Topraksızlık hissedildikçe verile· 
cektir. 

Arkadaşlar , 
Bizim bu inkıl5.plarımız kendi 

kendine ve demin dediğim gibi 
tarihin zarureti olarak doğmuştur. 
Bu ujfurda çok kanlar dökülmüş 
ve çok ıstıraplı olmuştur. Asırlarca 
Türkler bu inkılaba kavuşmanın 
hasretini çekti. Nihayet büyük deda 
Atatürk'ün. milletin kudretiyle bir· 
leoen irade ve kuvveti Türk'e v•• 
tan verdi. 

lstiklll verdi. Prensip verdı, bu 
prensipleri kendimizden ve mille• 
timiıden ayrılmaz biliriz. Eğer bi:ı: 
bunu bir tarafa bırakırsak memle· 
tin bir tarafında inhilll olur. 

Biz Cumhuriyeti muhafaza 
etmekle mükellefiz. inkılapçı· 
lııtın esası budur. Bu inkıla· 
bın sajfdan ve soldan karşısına 
çıkacak olan herhangi bir cereyan 
bu inkılabın kuvveti karşısında 
devrilmeğe ve ezilm~e mahkum· 
dur. Şimdiden böylelerine haber 
vermek isterim ki Türkiye cum
huriyeti bu gibi cereyanlara 
asla müsamaha ctmiyecektir •• Rra· 
ve sesleri, alkışlar. Türk milleti· 
nin tarih içerisinde ,.e dünyanın 
bu halinde yapacağı çok haha bü· 
yük işler vardır. 

Şu halde mefhumu mücerridin 
peşinden koşacak ne vaktim<ı ne 
de koşturacak insanlarımız. Biz 
hepsin!, bir dilek uğrunda ve 
memleketin terakkisi ve milletiıı 
refah ve saadeti ve alemin 
h•ızuru için çogalışmağa sevkede· 
ceğiz. Ve tuttuğumuz yol budur. 
Atatürk' ün yolu da bu yoldur. Bra• 
vo sesleri sürekli alkışlar. 

Ankara 5 (A. A.) - Bugün Ab
dülhalik Renda'nın başkanlığında 
yapılan Kamutay toplantısında in. 
hisar umum müdürlüğü 1936 büt· 
çesinde 10 bin, posla tc12'raf \'C 

tefon umum müdürlüğü bütçesinde 
de 43 bin küsur liralık münakale 
yapılması hakkındaki kanun liiıi· 
haları tasvip edıldikten •onra Teş• 
kiliılı E~aoiye kanununun bazı 
maddelerinde degişiklik yapılma ... 
na ait ~'.aıuıni teklifin müzakr-rcsine 
geçilm:5 ı-. 



6 Ş1abat -Ac._ıK aoz-

Müstemleke! 
Alman talebi bütün cid-

yahattan istiı:<l:ayede:e~ f:.:'lte manasının çıkarılmaması ıazımdır. ray ve G U neş. Beşı· ktaş 
duracak ve Fransız Hancıyesıyle Bununla beraber, Almanya hu-
mülakatlarda bulunacaktır. kümeli tarafından ileri sürülen tek-

Pari~ 5 (A.A) - Mü•temlekeler ı·n . h ktad•.n tetkı"kı· !azım • .1 1 .. ı erın er no ~· 
meselesı hakkında beynelmı e mu- .•• .. .. İ . . . umu-
zakerelerin yapılıp yapılmıyacağı geldigı, çunkü ngılız efkarı 
hu~usu Fran .. z matbuatını çok meş- miyesinin Almany:ının müsteır.le-
gül etmektedir.,. Bu müna.sebet~ ke taleplerine karşı bir dercc~ye 
gatet~ler Eden ın Cote d Azur" kadar müzahir olduğu kaydedil -
yapacağı seyahati telmih ederek . 
Paris'de durarak hariciye nezare- mc·ktedir. . 
tile konuşmalıırda bulunacağını Diğer cihetten Hariciye N'ezaretı 
kaydetmektedirler. B. Hitler tarafından söylenen nut-

Excelsior gazetesine göre lngiliz kun yeni müzakerelere başla!Uak 
mahafili bu mesele hakkında nok- için faydalı esaslan ihtiva etmediği 
tai nazar teatilerinin yapılması za- kanaatindedir. 
mananın geldiği mütalaaıındadır. ZannecLldiğine göre, müsteınle-
Ancak Almanyaya verilmesi muh· 
ltmel olan mü•temlekelerde hava ke mceslesi yakında İngiliz na -
ve deniz üsleri tesisinden endişe z:rlarilc B. Von Ribbentr'lp ara -
edilmektedir. sında vukubulacak mülakat esna-

Fransanın müstemlck;ı menfaat- sında görüşülecektir. 
!eri logihereniııı<ilere ~ık~ sıkı. bal!"lı Her halde nazırlar arasındaki fi-
olduğundaıı Frans:z hukumetı LC!n· 
dn Jıüküınelinin hattı hareketıo- kir mübaycne+i bir şekil ihtilafın-
den baıka bir şey ıakioedcmez. dan ibarettir ve kabine, müstem-

Ocuver gazetesi de, lngiliz ka- .~keler mese1€si hakkında müza -
binesinin dünkü toplantısında Lord kerelere başlamadan Fransa hükıl-
Halifaıc ile Samuel Hoare'un der-
hal müstemleke meselesinde ko- metinin fikrini almak hususunda 
nuşmalara girişilmesi lüzumunda l!'tittchitlir. 
israr elliklerini fakat Eden'in buna GÖBBELS'lN NUTI<U' 
itiraz ederek bunun bir müddet Hamburg, 5 (A.A.) - Hanseaten 
daha tehirini istediğini yazmak.- Hallede toplanmış olan otuz bin 

tadır. kişi huzurunda, M. Göbbels, Ver-
Londra, 5 (A.A.) - İngı;ıere hü- k · 

say muahedenamesinin anca ıs -
kümeti, rrüotcmkke takpleri hak· men mevcut olduğur.u söylemiş ve 
kmda müzakereye girışmeli midir, .. 1 · ·ı· c etmı'stır" · 

şu soz en ı av , . 
yoksa Bcrlindcn bu hususta sarıh 

cAlman parası, dünyanın en zinılepler gclinciye kadar hiç bir te-
şebbüste bulunmadan beklemeli vade istikrara ~ahip olan parasıdır. 
midir? Gerek dahilde, gerek hariçte kuv-

Kabını'.', hali hazırda bu iki Şik o
rasında tereddüt etmektedir. Zan· 
nedıldiğine göre, kabinenin son iç
timaında B. Neville Chamberlain, 
Sir J ohn Sim on ve Sir Samuel Ho
are itila! ümitlerini büsbütün kes
meden en·el B. Hitler ile uyuşmak 
'çin her çareye baş vurmak luzım 
geldiği kanaatini izhar eylemişler
dir. Ancak bundan, bu üç nazırın 
Amanyanın müstemleke talepleri-

vetli bir ordunun himayesi altında 
bulunan Almanya, her zamandan 

daha sağlamdır. Bolşcvizmi imha 
ettik, işsizler ordusunu ebedi ola

rak ekonomi dairesi içine soktuk.. 
M. Göbbels, netice olarak, komü

nizm aleyhinde şiddetli !ntikatlar
l3rda bulunmuş ve: cBugün Berlin, 
komünizmin en ciddi rakibidır.• 
derrüştir. 

Devlet matbaa- 1 Umumi ve Şehir 
sında yangın eclislerinin 

Dün ak~am saat on yedide 
Devlet matbaasında bir yangın çık

mış, lcvessüüne meydan verilmcde_n 
söndürülmüştür. Yaptığımız tahkı
kata göre hadise şöy!e olmuştur: 

Matbaada gece çalışılacağı içi.n 
mürettiplerden lsmail, entertip daı· 
resindeki sobayı yakmak istemiş
tir. Sobayı yakmak üzere eline bir 

şişe benzin alan lsmail sobaya Y~
naşmış, içerainde ateş yok zan~ı
le bir miktar benzin dökmüştur. 
Halbuld sobanın içinde, ırüodüıden 
kalma bir parça aleş vardır ve dö
külen benzini birdenbire parlatmıştır. 

Henüz elindeki şişeyi sobadan 
uzaklaştırmamış bulunan lsmail şa
falamış, bu sıradada, şişedeki ben• 
zin de alevlenmiştir. Ş şedeki ben• 
zinden çıkan alev"er lsmailin elle
rini yakmış, can acısile, lsmai~ şi
şeyi yere vurmuştur. 

Be sırada içeride bulunan Hu
lusi, kendi!lini pencereden bahçe
ye atarak yanmaktan kurtulmuştur. 

Ateşin büyümesi ihtimali karşı. 
l!Dda, bir taraftan itfaiyeye tele· 

fon edilmiş, diğer taraftan da, mat
baada bulunan yangın söndürnıc 
vasıtalarından istifade edilerek sön
dürme teşebbüslerine girişilmiştir. 
Vasıtalar mükemmel olduğu için, 
itfaiye gelmeden ve etraftaki dai
relere sirayet etmeden yangın sön
dürülmüştü~. 

Ellerile diğer bazı yerleri yanan 
lsmail, baygın bir halde Gülbane 
hastahanesine kaldırılarak tedavı 
altına alınmıştır. -----
Selçuk kız 
Enstitüsünde 

Selı;uk Kız Enıtitüsü yarın ıaat 
on dörtle Çapa kız öğretmen oku7 
lunda yapılmak üzere bir eğlentı 
tertip etmiştir. 

Eğlentiden evvel, davetlilere, 
Enstitünün çiçek ve şapka ıergisi 
ırezdirilecek; Enstile atölyelerinde 
yapılan elbiseler canlı mankenler 
üzerinde gösterilecektir. 

Toplantısı 
Konya 4 (Husus! Muhabirimiz• 

den ) - Ş•hir Meclisi Belediye 
reisi Şevki Ergunun başkanlığınd1 
taplandı ve bazı müzakereler icra
sından sonn Salı ve Cuma günler 
toplanılmasına karar verildi. Be~ 
madde müzokere ediidi ve mezba
hanın da müteahhidinin temdit edil. 
memesine ve istei!"inin reddine itti
fakla karar verildi. 
Konya Umum! meclisideVali vekili 

Feridunun başkanlığında toplandı, 
encümenler teşekkül etti. Pazar
tesi ve Perşembe günleri umu
mi heyetin toplanmasına ve di
l!"er günlerde encümenlerde çalı
şılmaıına karar verılerek bu içti
maa da nihayet verileli. 

Havalar 
Güzel gidiyor 

Üç gündenberı hava çok müd.it 
gidıyor. Güneş ve ılık bir ha va 
var.Bahara çıkmış gibi,Caddcferdc 
bir çok pardesülü insanbr göriilü
yor. Hararet derscesi epeyce yıllı:· 
sektir. . 

Dün sabah hafif bir 11s vardı. 

Sis dağıldıktan sonr, parlak biı 
güneş açtı. Daha bir. kaç g_ün h~
havaların iyi gidecP.ğı tahmın edı
liyor, bu ayın yirmi•inden sonrada 
i.k cemre düşecektir. 

Bayrama rast geldiği için: ç_o
cukların iyi bir hav~~e oeş o ıl~ 
e~lenecekleri ümit edılıyorr. 

1355 Hıcri 
Zilkade 

24 

1352 Rumi 
2 inci Kanun 

24 
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6 Şubat 
CUMARTESi 

Vakltler V•••tl Ezani 

••• d • ••. d. 

Güneş 7 07 1 37 

Ôğle 12 28 6 57 

ikindi 15 13 9 42 

Akşam 17 31 12 00 

Yatsı 19 03 1 33 

imsak 5 26 11 36 
Daha sonra, korolar tarafından 

ıöylenecek istiklal marşı ile, prog
ramın tatbikine başlanacak Ôzyurt 
İsimli üç perdelik piyesle bir Kır 

/Tİ ZAN - Yazıml%ın ç,.,k/uğundan Eğlencesi ve Çobanın rüya" isimi! 
komedıler temsil edilecek; talebe Y<Zioin A~la ftfrikamız lugün 

tarafından tertip edilen danslar ı .;";cii;ni;;ai;;mi;;ai;;m;;;iışiitiiırii. İİİÖİİİİİzuii-riiiiidiiiii/eiiriiiirii.iiiiiiiiiiiiiii 1 
)'ine talebe tarafından oynanacaktır. fi 

lstanbul halkının sabıraızhkla beklediği 
spor haftası 

yarın Taksim stadında yapılacak 

Galataıa,ag ta• IPI 

Yann Taksim ~tadında Türki -
yenin en heyecanlı futbol ho.fta -
sını G. Saray la - Fener, Beşiktaşla 

Güneş karşılaşmaları doğuracak 
İstanbulun dört güzide kulübünün 
futbol takımlarının yapacağı bu 
maçlar a),ıi zamanda lik maçla -
rının kati neticelerini verecek. Yap
tıkları maçları göz önünde tutarak 

hangi takımın galip gelccegini söy
lemek doğru değildir. Çünkü G. 
Saray takımı en zayıf zamanla -
rında kuvvetli rakiplerine karşı i

yi neticeler almışlardır. Bunula 
beraber dl rt takım arasındaki kuv-

vet farkı hemen hemen yok gibi -
dir. Galibiyd soiiuk kanlı ve iyi 
oyuncu çıkar~n takım tarafından ka 
zanılacağı için bu günden hafta 
maçların ilk dakikasında -ıirütı.ı • 
ıccck tahminler doğru çıkmaz. 

Birbirine rakip dört takımın ya
pacağı bu karşılaşmaların futbol 
merakı fazla o1an seyircinin bu, 
maçların hakemi Sadi Karsan ve 

Boodh'un heyecanını kötü hare -

ketlerile kaybetmesi muhakkak 
tır. 

T. S. K İstanbul Bölgesi Futbol 
Ajanlı~ından: 

6/2/937 Comart€si günü yapı-

laeak ilk maçları 

bııbuı kltdiıJnl 6- 2- 937 

Şıhiılll'!laİl.'OSll CUMARTESi 

111111111111111 
günü akşamı 

saat 20.30 da 

~~::~ BAHAR 
Temizliği 

:Pranaız tiyatrosu operet 
kısmı 

6 - 2 Cumartesi giındüı saat 14 de 
Çocuk Tıyatrosu 

DOGANLA ~ELMA 
Halıt Fahri Ozansoy 

6 - 2 937 Cuınartesi ı;ünü 

akşam 

AŞK 

saat 20,30 da 

MEKTEBİ 

Yazan: Y.ısuf Ziva, besteleyen: 
ı.Iublis Sabahattin 

'f 

HALK OPERETİ 
Şehzadebaşı Turan Tiyatrosunda 

Zozo Dalmas V• •an'atkar Naşit 
B, bir:ikt~ 

Cumartesi matine 14,30 da 
Ak,amı 20,30 da 

PIPIÇA 
Matine talebeye tenzilltlı 

Pazar matine 
(Eski Hamam Eski Tas) 

Pazar akşamı " Enayiler " 

iLAN 
Çocuk esirgeme kurumu lstan

bul merkezinin senelik balosunun 
bu sene de parlak bir şekilde ol-

masını temin için memleketin yıiksek 
sosyetesine mensup h1yırsever bir 
çok bayan ve baylardan mürekkep 
balo komitesi toplandığı ve 13 mart 
937 cumartesi akşamı bu balonun 
Tokatlıyan salonlarında verilme•ine 
karar verilerek faal.yete geçti~i 
haber alıomı~tır. 

Taksim stadı: 
Güneş - Beşiktaş B. takımları 

saat 14 hakem Feridun Kılıç. Ga
latasaray - Fenerlıahçe B. tak.m -
ları saat 15,45 hake::n Adn•n Akın. 

Şeref stadı: 

Eyüp - Süleymaııiye B. t.ıkım -
!arı saat 14 hakem Tahsin. Top -
kapı - Anadolu B. takımları saat 
15,45 hakem Rıfkı. 

7/2/1937 Pazar günü y<ıpılacak 

lik ma~ları 
Taksim stadı: Ahın gl"zclı.ü N .rri 

Bosut 
Fener Yılmaz - Doğan A. ta

kımları saat 12 hakem Nazım. Gü
neş - B~iktaş A. takımları saat 
14 hakem Sadi Ka·san. Yan ha -
kemleri Feridun Kı!ıç ve Samını 
Talu. Ga' ıta..aray - Fenerbahçe A. 
t ·ıml ı t l 5,45 hakem Boots. 
Yan hakemleri Adnan Akın ve 
Muammer. 

Şeref stadı: Alan gözcüsü Halit 
Galip Ezgü. 
Altınordu • Da\'Utpaşa A. takım

ları saat 12 hakem Halit Ezgü. E
yüp - Süleymaniye A. takımları 
saat 14 hakem Nihat Bekdik. Yan 
hakemleri Bahaeddin Uluöz ve Ha
lit Ö~baykal. Topkapı - Anadolu 
A. takımları saat 15.45 hakem Bur
han Atak. Yan hakemleri Tarık ve 
Rıfkı. 

İstanbul Üçüncü İcra memurlu
ğundan: 

Kirkor kızı Serpuhi namına bi
rinci derecede ipotekli olup para
ya çevrilmesine karar verilen ve 
tamamına bin altı yüz lira kıy -
met takdir olunan Beyoglunda A
ğacamii ve Hüseyin ağa mahalle -
sinde YPnişehir \·e merkez çukur 
sokağında kfıin ve tapu kaydına 
nazaran bir tarafı İslavçe ve bir 
tarafı Leka ve Kiryako meyhanesi 
ve bahçesi ,.e tarafı rabii tarikiam 
ile mahdut ve kayden eski rakkam 
beş dükkan açık arttırmaya kon -
muştur. 11/3/937 tarihine müsodif 
Perşemb~ günü saat H den 16 ya 

kadar "dairemizde yapılacak olan 
birinci açık arttırmasında artır -
ma bed~Ji takdir olunan kıymetin 
~< 75 şini bulduğu takdirde ~ezkür 
gayrı mcnkulat alıcısı uhdesine i
hale olunacaktır. Aksi halde son 
artıranın taahhüdü baki kalmak ü
zere arttırma 15 gün müddetle 
temdit edilerek 26/3/937 tarihine 
tesadüf eden Cuma günü saa l 4 
den 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci arttırmasında mez
kur gayri menkuliıt en çok artıra
nın üstüne bırakılacaktır. Artır -
maya girmek isteyenler takdir e
dilen kıymetin ;;, 7 buçuğu nU.be
tinde pey akçesi veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubunu ver
meleri lazımdır. Halen de hudutları 
tapu kaydına mu\•afık olan: 
Mczkür gayri menku!atın evsafı: 
43 numaralı dükkan zemini çi -
mento ve iç du,·arhrı iki metre ir
tifaında karoymah döşeli demir 
astar kepenkli<lir. 129 .numara ı 
dükkan zem:ni çimento ve iç dı -
varları iki metre irtifaında karaoy
man döşl'lidir. 131 numaralı dük -
kim zemini çimento ve astor ke
penkli olan bu dükkanın ar;ıı.a ara-

1 laoRsA • ı>ıv Asi.· 
5 - 2 937 
ÇEKLER 

Açı la t Kapaa.11 

ı...c1r. 616. ,. '1'-
NeY7ork o. 79:<4 0.795'!0 
Parı. 17. 0525 17.ıt 

! MUlne 15, 078' 15.610 
Brnkıel 4, 705 4.7060 
Atlaa ... 641 19.7175 
Cene•r• 3, 47 5,4740 
s~ı,a 6t. !9S ~4,4480 

AmııtarcL ı, 449~ 1,4493 
Prar 22, 77 32,7880 
Vlya•a 4, 246S 4,2S 
Mı cirit 11. !5H 11,3675 
8erJID t, 971' 1,9725 
Vu,.wa 4, 1•70 4,-ıo 
Budapqt• 4, 58 4,~880 
Baı.,... ıoa, 6710 108,7652 
llelrnt '41 S5 34,5773 
Yokob-• 2, 494 2,1s ıs 
Mo.ko•a 24, 93 2.fi$9J 
Slokhol,. 

'· 1460 8,1485 

PARALAR 
Alı, Sat ıt 

Sterline 615. 620. 
Dolar ~23. 176. 
Frank 113. 117. 
Liret 110. 12,. 
Belçika Franfl 80. 84. 
DTabml il. 22. 
fıviçre F ranıı !16s. 575. 
Leva 21. lJ. 
Florin u. ~~ 

Kren Çek 75. 80. 
~llln A•u•tı.ır11 20. 21. 
P~zeta -
Mark 25. 211. 
Zloti 20. 22. 
PeniO 2 ı. 23. 
Ley il. 14. 
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1 Zahire Borsası 1 
1 - ITHAı\LT: 
Buğday 210 Arpa 32 Yapak 13 

l/3 Mısır 75 Un 30 l/4 Yu!af 8 
Fasulye 2 Zeytin yağı T1 114 Til
tik 3 1/4 Nohut 4 3/4 ton. 

Çakal 633 Kedi 314 Kunduz Sl 
San•ar 915 Tav,an 49vS9 Tilki 
3128 Zerdeva 190 adet 

iHRACAT: 
Yapak 102 112 Tiftik 3 3/4 ton 

Sansar 768, Zerdeva 84 Tavşan 
40000 Tilki 4 adet, 
2 - SA TlŞLAR : 
Buğday yumuşak kilosu 6 ku

ruş 19 paraean 6 kuruş 28 paraya 
kadar. 

Bı•~day sert kilosu 6 kuru~ 
34 parJdan 

Çavdar kilotu 6 kuruştan 
Mı,.r sarı kilosıı 5 kuruş 
Mrnr ley az kilosu 4 kuruş 321/2 
Beyaz peynir tam yağlı ki:osu 

44 kuruş 4 pıra. 
Bcyu pe; nir yorım yatlı kilosu 

33 kuruş 10 para. 
Kapr peyniri kilosu 40 kuruş

tan 44 kuruşa kadar 
P•muk kılosıı 41 kuruştan 43 

kuruşe kadar 
Tıllık n.ai kilosu 150 kuruş 
T '.tık deriıi kılosu 143 kuruş 20 

pua. 
l.e> Linyağı l .ci yeıı,ek. kilosu 55 

kuruş lan 58 kuruş,\ kad ır. 
S•nsar çifti 3300 kuru,tan 4300 

kuruşa kadu. 
, Tılki çift 510 kuruştan 1200 ku· 
' ruşa kadar. 

kuruşa kadar. Dinar 411. 52. 

Ye• -. - . 
Kron lıva~ 3~. 32. 

1 
Zerdeva çift 4200 kuruşlan 5000 

1 
Kunduz çift 1000 kuru~tan 1400 

kuruşa kadar. v 
AlhD ıcoı. ıoıo. 1 Tavşan adedi 20 kuruştan 25 

ı ı kuruşa kadar. Banknot 245. 246. 

ESHAM 
Açılıt ~apaaıt .--

lı Banka.tı Mü. 

• • N. 

" " Ha. 
Anadolo ,,., 0/0 60 Pe,la 
,, ,, 7U1da 60 Vadeli 

24.]~ 24.31 
,, ,, IGO de !O:> 
"-ılan çimento 14,3.S 14,30 
!~erbez Ban. Joı.- 101,-

1 S T l K R AZLAR 

Tnrk Borcıı 1 
• 1 • 

• 
• 

• 
• 

n 
il 

• lll 

A_s_ıl19~ Kap•nıt 

PetU. 
VadcU 
21.80 22,60 
Pc,ia 
Vadeli 
21,525 21,40 

P•tln 

3 - TELGRAFLAR : 
Londra, Mı.,r, Laplata Şubat 

lahmili korteri 23 Şi. 101/2 Pe. Ki. 
3 Kr. 39 Sa. 

Londra keten tohumu Laplata 
Şubat tahmili tonu l1 Ster. 
12 Şi, Pe. Ki 6 Kr. 07 San. 

Anvers Arpa Lehistan Şubat 
Mart tahmili 100 kilosu 123 B. F
rank Ki. 5 Kr. 22 San. 

Liverpol Buğday Mart tahmili 
100 !ibresi 8 Şi. 7 Pe. Ki. 5 Kr. 
64 San. 

Şikago Buğday Hartvinl.r Ma
yıs tahınili B~şeli 131 sent Ki. 
6 Kr. 05 Sa. 

Vinipek Bu&"day Manitoba Mayıs 
tahnıili Bu.şeli 124 sent KL 5 
Kr. 73 San . 

H•mburg iç fındık Gire•un der• 
bal tabını! 100 kilosu 154 R, Mark 
Ki. 78 kuruş 95 Sl. 

2ı,20 
Ers .. ı 
~I,,.•• Ersurura 1 

• .. 
Şark tim. 
Yilzde .S Hazine 

il 

21,20 
Hamburg iç fındık Levan derhal 

tahmil kilosu 154 R. Mark Ki. n 
f kuruş 98 Sa. 
r fftllltııtııııııınuı11111111 llfllllllllll•lllllllllllll il lfltııın111111111111111 

1 

" 2 ,, 
TAAVILA.T 

Aaac!ohı Pe. 
,, Va. l 39,10 

Pe. il ,, 
• 
• .. 

Vı. il 3,, 10 
Pe. iti 
v •. uı 

., MUmcı•ll Pc. 
,, ,, Va. .41.85 

Kapanıt 

42.80 

. 
1 

1 

lstanbul komutanlığı 
Satın<lma Komisyonu ]"anları 

Güıııüşsuyu hastalır.ınesinin 

1 
Ç•tlamış olan çamaşır yıkama 

ve kurutma buhar ka.unı tamir 
ettirilecektir. Pazırlıkla ihalesi 
26·2· 1937 Cuma günü saat 16 
da yapılacaktır. Muhammen ke

şif bedeli 891l liradır. Ş.ırtna. 

mesi hergiin öğleden evvel ko• 

misyonda görülebilir. İsteklile
rin 67 liralık ilk teminat mak· 
buz veya nıckluphrı ile ih1le
den evvel inşaat şubesinden ala
cakları vesikalarla beraber Fın• 
dıklıda komutanlık satınalnıa 
komisvnnuna gelmeleri. (698) 

lDevredllecek ihtira berata 

lığına bir kapısı vardır. 133 numa
ralı dükkan 131 numaralı dükka -
nın aynıdır. 135 numaralı dükkan 
dahi kargir ve bir kattır. Mezkur 
dükkanların içind< elektrik tesisa· 
tı mevcut ve umuma ait bahçe -
sinde bir abdeshan<> vardır. Umum 
mesahası cepheden yola gitmek ü- ı 

zere balen 110 metre murabaı o -
lup bundan 60 metresi musakka!, 
kalan bahçe \"C aralık mahalidir. 
Hak:arı tapu sicilkrile sabit olmı
yan ipotekli alacaklılarla diğer 

alakadarların ve ıı tifak hakkı sa
hiplerinin bu haklarını ve hususi -
le faiz \"e masarifo dair olan iddia
larını iliin tarihinden itibaren 20 
gün zarfında dairemize bildirmele
ri lazımdır. Aksi halde hakları ta
pu sicUlerile sabit olmıyanlar sa
tış bedelinin paylaştırılmasından 

hariç kalırlar. Mezkur gayri men
kuliıtın nefsinden doğan birikmiş 
,·ergi mükellefiyei ile tanzifiye ve 
ten\'iriyc rtisumu ve vakıf icarcsi 
ve resmi tellaliye satış bedelinden 
istifa olunacağı \"e 20 senelik evkaf 
taviz bedeli ise alıcıya &ıt bulun
duğu \·e fazla malumat almak iste
yenlerin 21 /2/937 tarihinden iti -
haren dairemizde asılı bulundu • 
rulacak arttırma şartnamesini 936/ 
545 dosyasına miiracaatla mezkür 
dosyada mevcut vazıyet ve takdiri 
kıymet raporunu okuyup anlayabi
lecekleri ilan olun.ır. (29961) 

"ldrokarbon mürcklı:ebatı istih
saline mahsus usul ve alattaki ıs· 
lahat., hakkındaki ihtiras mahsus 
20 Nisan 1926 tarih ve 456 numa• 
ralı ihtira beratinin ihtiva ettia-i 
hukuk bu kere bajkasına devir 
veyJhut mevkii fiile konmak için 
icara verileceği teklif edilmekte 
olmakla bu hususta fazla malüıııal 
edinmek istiyenlerin Galal•da As· 
lan Han 5 nci kat 1.4 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

İstanbul Asliye İkinci Hukuk 
mahkemesinden: 

Devredilecek ihtira beratı 

Ltanbul Maliye Muhakernat mü· 
dürlüğü tarafından Göztepede is -
tasyon caddesinde 20 numaralı ha· 
nede mukim Şehlme ve N aeiye a
lcy hlerinc açılan tapu kaydının tas· 
hihi davasından dolayı mumaileyh 
Naciyenin ikametgahının meçhu -
liyeti hascbile ilanen icra kılınan 
tebliğata rağmen muayyen günde 
gelmediğinden hakkında H. U. M. 
K. nun 398 ve 401 inci maddeleri 
mucibince gıyap kararı bil ittihaz 
ve ilanen teb1iğine ve duruşmanın 
da 11/3/937 saat 14 de bırakılma -
sına karar verilmiş ve bu baptaki 

gıyap kararı da mahkeme divanha
nesine asılmış olduğundan mez -
kur gün ve saatte mahkemede ha
zır bulunması ve tarafından mu -
saddak bir vekil göndermesi ak -
si taktirde tahkikatın gıyaben ic
ra kılınacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilan o-

"~.1adenlerin mordanlanması. u .. 
sulü hakkındaki ihtira için alınını~ 
olan 21 Mart 1935 tarih ve 1998 
num~ralı ihtira ı eratının ihtiva et
tiği hukuk Lu kere başkaşına de
vir veyahut mevkii füle konulabil
me~i için icara verilmesi teklif edil
mektcde olmakla bu hususda fazla 
malumat edinmek isteyetnlerin 
Gllatada Aslan han 5 inci kat 1.4 
numaralara müracaat eylemeleri 
il4n olunur. 



GRi.PiN 
Nezle, g rip, bronşitle tekmil ağrlların 

yegane ve en kuvvetli ilacı ! 

Harare ti sür'atle düşü
rür, üşütmeden ileri ge
len rahatstzhkları önler. 
mideyi bozmaz, kalbi 

yormaz, böbreklere \ 
zahmet vermez. ..-'.-A.~~~ 

RiPi 
\ (?"" 

R omati zma ve m afs'ill'----j 
ağrılarını durdurmak t a 

kat'i teslrl haizdir. 

ICABINDA GÜNDIE 3 
KAŞE ALINABİLIR 

İstanbul 3 üncü mıntaka 
Kadastro Müdürlüğünden: 

Fatih kazlsının Muratpıışa Te solola~ m ahallesinin kadastrosu 

yapılacaktır· Bu iki m ahalle çevresi içinde mülkü bulunan la r 

iliın tarihinden itibaren beş g\m içinde Sultanahı::ıelte Tapu 

dairesinin üst katında 3 üncü mıntaka kadastro Müd iirl üğüne 
gelere~ beyannamelerini almaları b·.ı beş günün bitiminden sonra 

bir ay ç n<le doldurarak geri vermeleri ilan olunur. (662) 

AÇIK SÖZ -

ZARAFET 
DEGiŞiKLiK 

Asrt parşömen abajurlu 
elektrikli divan 

LAMBALARI 
Kordonu, fişi, ve 60 wathk limbasile 

Peşin 295 Krş. 

SA ı de 

Tel. 44963 
Şubeleri: Beyol!'lu, Tü nel Meydanı 

lstanbul Beyazı t, Elektrik Evi 

Kad.köy Elektr.k Evi iskele cad. 

Usküdar iskele geçidi 

Büyükada iskele meydanı 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 

6 Şubat 

Sıçlarımz ı kepekten ve dökülm•k ten mul laka ıo:u rtarabili rsiniz. 

1 - Haftada bir kere mutlaka Hasan. 
saç sabun ile yalnız saçlarınızı yı· 
kayınız 25 kuruştur. 

2 - Haftada bir kere mutlaka Hasan 
saç şampuanile yalnız saçlarınızı 
yıkayınız paketi 5 kuruştur. 

3 - Her sabah saçlarınızı Hasan odö 
kinin ile ıslatınız ve tarayınız. 

Hasan d~pn.u: 1•t anbul, Ank ara, ~t-~ o~lu, E e{iktaş, Esk işe\ıir 

1 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

4 üncü keşide 11-Şubat - 1937 dedir. ı ı~~:~~. L::=~::!::'.~\ I 
Beher metre mıkkabına 224 kuruş fiat tahmin olunan 

"C'sküdar • Şile yolu için lüzumu olan 1140 metre mikkap kırma 
taş ih?.arı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şutna• 
mesi leva1.1111 Müdürlüğünde gö~\ılebilir. İstekliler Bayındırlık di· 

rektörliiğünden abcakları vesikadan başka 2490 No.lı kanunda 

yazılı ve ika ve 191 lira 52 kuruşluk ilk teminat makb11z veya 

mektubile beraber 19·2-937 cuma günü saat 14 de DAimi Encü· 

mende bulunmalıdırlar• (i) (706) 
* 

** 

Büyük 
ikramiye liradır. 

Ayrıca: 15,000, 12.000, 10.000 
Liralık ikramiyelerle ( 10.000 
ve 20.000 ) liralık iki adet 

mükafat var'dır ... 
Beher kilo.una 1 kur11ş fiat tahmin olunan Balatta köprii 

dubolarının tamir edildiği kızak yerinde tahminen 50 ton hurda 

d emir s~tılmak üzere açık artırmaya konulmnştur. Şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 37 lira 50 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile be raber 19· 2-987 cuma giinü 

ıaat 14 de DJimt' Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (705) 

Dikkat: Bilet a l an herkes 7 • Ş U B A T • 
937 günU akşamına kadar biletinj 
değiştirmi ş bulunma lı dı r. 

Bu t a rihten s o nra bilet üze
rindeki hakkı sakıt olur •• 

• .. * 
Senel\k muhammen kirası 60 lira olan Beyoğlu Kaymakam• 

lık binasının zemin katındaki lokanta 937 veya 938 ve 939 se• 

neleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmelı: üzere açık arttırmaya 
koııulnıu~tur. Şartnamesi L~vazım Mıidıirlü;tünden görülebilir. 

İstekli olanlar 4 lira 50 kuruşluk ilk temin at melı:tup veya malı:• 
buzu ile 19 • 2 . 937 Cuma günü s1at 14 de D"inıi Encümende 

bu:unımlıdırlar. (B.) (707) 

İstanbul Dordüncu icra memur
luğundan: 

İstanbul Dördüncü İcra memur· 

luğundan: 

Maltepe Küçük yalı caddesinde 

17 numaralı evde mukimken ha • 

len ikamctgaln meçhul olan ölü 

Şem. ttın varisi karısı Şaziyeyc 

Ak arav k.içuk Langada Bostan· 

c başı m ' lesinde Tokmaklı 

sokagında 34 numaralı arsanıza 

memuriyetimiıce tayin olunan ye· 

minli tiç ehli vuku( tarafından 

924 lira kıvmet takdir edilmiştir. 

üç gün z3rfında takdiri kıymet 

muamelesine bir itırazınız mevcut· 

sa memuriyetimize bildirmeniz 

hakkında icra ve iflas kanunun 

103 üncü maddesine tevfikan işbu 
muhtara tarafınıza tebliğ olunur. 

(935/1234) 

İstanbul Dördüncü İcra memur· 

luğundan: 

Büyükadada Nizamda Azaryan 

yokuşunda Foto oğlu sokağında es· 
ki taharri memuru Kamilin e\·i sı· 

rasında 11 numaralı evde mukim

ken halen ikametgahı meçhul olan 

t üccardan Akif oğlu Mehmet Ali· 

ye: 

Fatihte Tercüman Yunus ma -

hallcsinde Draman caddesinde 26 

numaralı evde mukımken halen i

kametgahları meçhul olan Hatice 

Huriye ve İsmete· 

İstanbul Dördüncü İcra memur· Fatihte Tercüman Yunus ma • 
luğundan: hallesınde Draman caddesinde 26 

Anadolu Hisarında Yukarı ca • numaralı e\"inize memuriyetımiz-

ci sokağında tLitUncü İsmailin evin- ce tayin olunan yeminli iiç ehli vu· 

de mukimken halen adresi meçhul kuf tarafından 455 lira kıymet tak-

olan ölü İsmail Hakkının karısı ve dir edılmıştir. Üç gün zarfında tak· 

Nurı paşanın kızı Ayşeye: dıri ı •m•·t muamelesıne bir ıtı • 

Şehzadebaşında Oruçgezi İs • razınız mc,·eutsa memuriyetımi · 
ze bı -<ırmenız h"kkında İcra Ye 

maıl ağa sokağında 8 numaralı ar-
f\iıs kanunun 103 üncii maddesine 

sanıza memuriyetimızoe tayin o-
lwıan yeminli üç ehli vukuf tara· tedikan i,bu muhtıra tarafınıza 

teblığ olunur (935/2141) 
fından 598 lıra kıymet takdir e • 
dilmiştır. Üç gün zarfında takdiri İstanbul Dörduncü İcra memur· 

kıymet muamelesine bir itirazınız luğundan: 
Kadıköy Yeldeğirmeni Uzun ha· 

mevcutsa memuriy~timize bildir . 
fız sokak 175 numaralı e\•de muk_im

meniz hakkında icra \'e iflas kanu-
ken halen ikametgiıhı meçhul olan 

nun 103 üncü maddesine tevfikan Ahmet Rıfat karısı Safıyeye· 

işbu muhtıra tarafınıza tebliğ olu· Davutpaşa kasap İlyas Samatya 

nur (93511838l caddesinde kaın 60/54 numaralı ar-

İstanbul Dôrdüncü İcra memur- sanıza memuriyetimızce tayın o · 

luğundan: lunan yeminli üç ehlı \·ukuf tara-

Aksaray Murat paşa mahalle- fındar. 417 lirıı 5 kuruş kıymet tak· 

sinde Horhor caddesinde yeni 35 dir edilmiştir. Üç gün zarfında 
numaralı evde mukimken haler. takdirı kıymet muameleşine bir i· 

ikametgahı meçhul olan Ayşe Sı- tirazınız mevcutsa memuriyetimi· 
ze bldırmeniz hakkında icra ve if· 

dıkaya: 
!as kanunun 103 üncü maddesine 

Aksarayda Murat paşa mahalle • 
tevfikan işbu muhtıra tarafınıza 

sinde Horhor caddesinde eski 31 

I• HÜSNÜ TÜZYURET il 
Do_ğ ~u ı, Yazıhanesi 

!I Her turlu devair ya~ıları ve takip 1 
Kiıçük Kınacıyan han kat ı No 2 

ISTANB U L 1-------fatnnbul Dörduncü icra memur-
luğundan 

İstaoıbul Çarşambada Cebeci baş ı 
mahallesınde İsmail ağa sokağında 

23 numara ı ~vde mukımken ha • 

len ık:ın.ctgiıhı meçhul olan bahri· 

ye nıutek tlerır den Halıde. 

Ç~rşambada Cebeci mah ılie<ın

de İ'maıl ağa sokağında 13/23 nu

m:ıralı elyevm arsanıza memuri • 

yetımizce tayın olunan ycminlı Lıç 

elılı vukuf tarafından 295 lıra kıy· 

wrt takdır edilmiştır üç gün zar

fında takdiri kıymet muamelesine 

bir itirazınız meycutsa memuriye

timıze bıldirmeniz hakkında icra 

ve ıfliis kanununun 103 üncü mad

desıne te\"fıkan ışbu muhtıra ta· 

rafınıza t~blig olunur. (935/3170) 

İstanbul Dördüncü icra memur
luğundan: 

Arnavutk<iyünde Aya N of . 
fi SO· 

kağınd 6 numaralı evde mukimken 

halen ıkametgiihları meçhul olan 

Yüzba~ı Hasan Fehmi ve Danyala: 

Ayasofya, Yerebatan Muharrem 

efendi sokak 11, 13 numaralı ar • 

sanıza memuriyetimizce tayin olu· 

nan yeminli üç ehli \•ukuf tarafın· 

dan 4036 lira kıymet takdir edıl • 

mişlir. Takdiri kıymete bir itira· 

zınız mevcutsa üç gün zarfında 

memuriyetimize bildirmeniz hak • 

kınC:r, icra ve iflas kanununun 103 

üncü naddesine tevfikan işbu 

m uhtara tarafınıza tebliğ olunur. 

teblığ olunur. (935/H-!7) 
yeni 35 numaralı ev ve arsanıza me- ...;.;....~---,;_..;.. __ ..:.... ___ _ 

ZAYt 

Kasımpaşada Tahtakadı mahal

lesinde l\~vlevihane caddesinde 

Jl numaralı oda ve arsanıza me· 

muriyetimizce tayin olunan ye • 

minli üç ehli vukuf tarafından 235 

lira kıymet takdir edilmiştir. üç 
gün zarfJnda takdiri kıymet mua

melesine bir itirazınız mevcutsa 

memuriyetimize bildirmeniz hak • 

kında icra ve iflas kanununun 103 

üncü maddesine tevfikan işbu muh

tıra tarafınıza tebliğ olunur. 

(935/1839) 

muriyetimiıce tayi n olun an yeminli 
üç ehli> ukuf tarafın dan 2590 ı: r a kıy - 29 teşrinievvel 1936 gecesi Hay· 

darpaşa iskelesine bağlı Maltepe 
met takdir edilmiştir. Üç gün zarfın- npurundan çalı n an elblselcrimle 

da takdıri kıymet muamelesıne liman cüz<lanı nüfus kiiı!'ıdı ve hü · 

bir itirazınız mevcutsa memuri • viyet cüzd anım da çalındıl!'ından 

"yetimize bildirmeniz hakkında ic· yenisini a!acağımdan e>kisinin hük · 
mü yok tur. 

ra ve iflas kanunun 103 üncü mad· 

desine tevfikan işbu muhtıra ta· 

rafınıza tebliğ olunur. (935/2022) 1 

Maltepe vapurunda 
ıremıcı lbrahim 

otlu Hakkı (935/1870) 

Metr<ste Tvpçu Mış okulun• 

dı mevcut çuval, gaz tenekesi, 

sandık, ve ayakkabı 9 şubat 
9:37 Salı giınii saı\t 15 te Top
hanede Satınalma komisyonun• 

da pazarlıkla satıl acakt ır· Talı· 
min bedeli 428 lira 40 kuruş• 
tur. 1lk teminatı 32 lira 13 

kuruştur. Şırtnamesi konıis• 
yonda görülebilir. isteklilerin 

be!li s~atte komisyona gelme• 

!eri "338" "(\83" 

KULA KLAR 

Güzel ses'eri işittiği gi· 

bi, hazan parazitleri de 

alır. Her ses sizi oya. 

l amasın. 

KREM 
PERTEV 

Hakkında din\edi~iniz 

ve duyduklarınızın en 

büyük temin atı , onun 

karar mayan parlaklığı 

ve hadiseler k arşısında 

unutulmayan adı dı r. 

Ltanbul Dördüncü İcra memur

luğundan: 

Halıcılar civarında Molla Şeref 

mahallesinde Çeşme sokağında Sı· 

dıkanın evinde sakinken halen i· 

kametgiıhı meçhul olan Feyaz kızı 

Emine ve Mehmet Ziyaya: 

.Mülga yetimler sandığından 3 

Teşrinievvel 1332 tarihinde islık • 

raz etmiş olduğunuz 40 lira 37 ku

ruşun temini istifası İçin sözü ge · 

çen asndığa terhin etmiş olduğunuz 

Halıcılarda Molla Şeref mahalle • 

sinde Çeşme sokağında 17 numara

lı hanenizin açık arttırma ile sa • 

tılmasını ve sözü geçen meblağı 

yüzde dokuz faiz Ye yüzde üç ücre

ti vekalet \'e icra masraflarının 

tahsili talep edilmiş ve gönderilen 

ödeme emri arkasına mübaşiri ta

rafından verilen meşrubatta ika -

metgahınızın meçhul bulunduğu 

gösterilmiş olduğundan işbu ödeme 

emirlerine karşı bir diyecegıniz 

varsa 20 gıln içinde dermeyan et • 

meniz ve 10 gün içinde de borcu 

ödemeniz hakkıııda işbu 30 gün

İstanbul Asliye İkinci Hukuk 

mahkemesinden: 

Taksimde Ayas paşa Camii so· 

kak Ülkü apartman 3 üncü katta 

mukim Ali Vefa tarafından İstan· 

bul vilaeyti defterdarlığı aleyhine, 

Sirkecide emliiki milliyeden Malı· 

mudiye hanı tahtında kain 3 ve 

4 numaralı mağazaları işgal et -

mediğinden tahsili emval kanunu 

hükmüne tevfikan talep olunan 938 

lira 60 kuruş ücretin tahsili hak • 

k~da müddealeyhin men'i talebile 

ve yenileme suretile açılan dava· 

nın esnayı tahkikatında : M . aleyh 

tarafından davacı Ali Vefaya gön

derilen davetiyeye mübaşir tara

fından verilen şerhe nazaran Ali 

Vefanın mezkur adresi terk ederek 

bir semti meçhule gittiği anlaşıl

dığından ikametgahı meçhul olan 

dayacı Ali Vefaya 20 gün müddet

le ilanen davetiye tebliğine tah• 

kikat hakimliğince karar v<'tilmi4 

olup 11 3/937 tarihine müsadif 

Perşembe günü saat 14 de malı • 

kemede hazır bulunulması tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan o

lunur. (936/271) 

lstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahke me• inclen : 

Salim tarıfı ndan Cerrahj:>aşada 

Saın atya Kocamust afa paşa Vidin 
caddesinde mektep sokak 3 nu. 
nı arada k arıs ı Şerife a leyhine açı. 

lan boşanma ıiavasının ta hk ika tın· 
da: Müddeialeylıanin ikametgahının 

meçhuliyetine binaen davetiy cı in 

on beş gün müddetle ilao cn tebli
~ine ve tahkikatın 13-3-937 tari hi· 
ne ınüsadıf Cumartesi gün ü saa t 
10· 30 za ta likine karar veril miı ve 
davetiye nin bi r nushası da mahke
me d ivanha'l•sine ası l mış bu'undu
ğu ndJn ınu1yyen gü n ve saatte 
lstanbul Asl iye Altıncı Huk uk Mah
kemesinde bulunıılma<ı aksi taktir· 
de gıyabında tahkikata de vam 
rd• lec ği !el l:i( yerinde olmak üze· 
re ilan olunur. 

Sahibi ve uınun1i neşriva tı idare eden 
lük ödeme emirleri tarafınıza tebliğ B h - . 

a~mu arrır 

makamına kaim olmak üzere ilan ETEl>l İZZET BENİCE 

olunur. (935/2144) Ha"ldıi:ı ytr: Mntbaal Ebüz1lya 


