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~ur ye ile Lübnan arasında ıhtilif ! 
Devlet vekilleri Şam hükiimetı 1rablus'u istiqor 

rorJcı 
~ lçt1Ye CUmhuriyetinde sa,vekAlet, sadece Vekiller Heye· L Journal "Surı·yenı·n manevrasına 

"1alar1na başkanhk eden bir riyaset demek değildir e 
~Ut•• Berut, 11 (A.A.) - Suriye ile Lüb. 

uymayalım,, diyor 

ş un ilerleme hamlelerinin te- nan arasında Trııl>lus lbnam yüzUn. 

h~bbüsünü kendi eline almış :~ı~:e~!:ı:::~:ı:::ı: 

MÜŞAHiTLER BERUT A NiÇiN 
GIT:ı'ILERf 

Kudüs, 11 (A.A.) - Sancağı ziya. 
ret eden Milletler cemiyeti müşahitle
ri, Beruta gelmişlerdir. Müşahitlerin 
burayı ziyaretinin sebebi malum d .. 
ğildir. 

Suriye heyetinin Parise gitmesi üzeri
ne şöyle diyor: 

Suriye ile h8.ZII'ladığımrzı Türklerle 
bozmuştuk. Ayni usule devamla. aksie 
ni yapmak mevzuubahsolama.z. Aklı

mızı başımıza almanın sırasıdrr. Suzi. 
yenin ma.nevrasma uymakla herkeshi 
hoşnutsuzluğunu davet etmiş olur 

UkQ met Reı·sı· ismet lno·. n u·. 'd u·· r riye için fena bir şekil alması üzerine 
Şam hliktlmeti denize mahreç olarak 

T ta.b1.0n mebusu Hasan Saka'nmj cümeninin esbabı mucibe mazbata.sın- Tra.blusu istemektedir. 
teklifi Uzerine Büyük Millet da bu hususa da.ir sa.dece şöyle bir ka

~ :ıtecıisince kabul edilen bir ka- yıt vardır: "Görüşülecek işlerde rey 
~ devıet ~ilAtıınız arasına ye. ve mUtalealarından istifade edilecek 

Pa.ris, 11 - Le Journal guetesi 

1 ikl llnsur girmiştir: zatların Heyeti vekile azası arasında 
2 - Siyası müsteşarlıklar, bulundurulması memleketin yüksek 
sı- Devlet vekilleri. menfaatlerine uygun görülmüştür . ., 

~aaı. !nilsteşarlrklar veklletlere Bu kayde göre Heyeti vekile iza.sı 
\'~Millet Meclisi Azası araamd&n arasına Devlet Vekili adile ve veka
~ bu Ya.rdııncı kuvvetlerdir. Ka- letsiz vekil sıfatile girecek olan zat
datr kAfi tnüsteşa.rların vazifelerine larm vazifesi a.ca.ba sadece Heyeti ve. 
\>\ııreı ~ d~e sarahat vardır. Bu kile içtimalanna iştirak etmek, muza... 
~ el'in ~crası tarzı da aynca hük1}- kere edilecek işler hakkında icahında 
lttııerın İantını edilecektir. Devlet ve- ASIM US 

e gelince, Teşkilatıesasiye en. (Sonu: Sa. ı SU.. 5) 

M 

YARIN 
K R UN sayıfalarında 

Üç lfüyük eserı birden bulacaksınız 

1 
AÇLIK 

Yazan: 

. Refik Ahmet. Sevengll 

ııı,nnı . b. .. . d . b. 
em1ş ~r mevzu uzerın e yepyenı n roman 

~cket dekoru içinde özlü ve ihtinulı ıbir atkın hikayesi 

2 
Cenqiz qeliyor· 

Q· 
ır ıarnaniar bütün dünyaya dehşet salan 

hiiyük bükü mdarın akla hayret veren 
t- maceralarını neşrediyoruz 
C:.'lc_j 

h..~ bu fevkalade t.Y>ilc tahıiyetini tarih dekoru içinde bütün ta
Uer; \'e ~ ile en güzel bir kalemden çıkmıt olarak olruyacalc:sınrz. 

3 
,Ilı,. küçük kahYaman 
~~h 
f~~; •Ürecek uzun hikayelerimizin birinciıini Dostoyevskiden yaptığı

ade bir hikaye teı!{il ediyor. Bu hikaye ayni zamanda bütün dün
Y >'i\da Yazılmış aşk hiknyele rinin en güzellerinden biridir. 

1\ l N: Her üç tefri1<.a1 da lezzetle 
o kumaqa hazırlanın z . 

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

Başvekil ile Hariciye 
vekillerimiz bugün 

ve Dahiliye 
qeliyorlar 

Kendllerlne refakat eden Hariciye ~maml l<~tibi Menem• 
encioğlunun do§ruca Cenevreye gidece§i ve kendisine 

H ATAY'a verilecek kanunuesasi 
Hakkında Türkiye noktainazarandan talimat verllece§I tahm'n o!unuyor 

Bugün Ankaradan şehrimize gel.eoek ·olan 
I smet lttönü 

Ankara, 11 (Huaust muhabirimiz
den, telefonla) - Başvekilimiz İsmet 

İnönü, Dahiliye Vekilimiz ve Parti Ge
nel Sekreteri Şükrü Kay~ Hariciye Ve
kilimiz Doktor Tevfik Rüştü Aras ve 
lkttsat Vekilimiz bu akşamki trenle ts
tanbula hareket etmişlerdir. 

Hariciye Vekaleti umumt k!tibi Nu
man 'Rifat Menemencioğtu da ayni tren.. 
le hareket etmiştir. Bu gidişin, Hataya 
verilecek kanunuesast için yakında baı-

1 hyacak müzakerelerde Türkiye noktai -
nazarından murahhasımıza talimat ver
mek işi ile alakadar olduğu söyleniyor. 
Menemencioğlunun lstanbuldan ldoğru
ca Cencvreye gideceği de bu rivayetler 
cümlesindendir. 

Ba~vekilimizin htanbutda bulundu
ğu za:nan PaTti Umumi resilik divanı -
nın ihdası düşünüldüğünden bahsedil
mekte olan yeni vekaletlerle siyasi müs-

' teşarlıklar üzerinde meşgul olacağına, 

Başvekilin tayin edilecek zatları Reisi -
cümhurun yüksek tasvibine arzedece -
ğine ihtimal verilmektedir. ------

1 ALYA 
Ya ınız iki taraflı 
an ıaşmaqa taraf dar 
Roma, 11 (A.A.) - İtalyanın Şar. 

ki Akdeniz için umumi bir yardım ve 
ademi tecavüz misakı hakkında tetki
katta bulunmakta olduğuna da.ir olan 
haberler tekzip edilmektedir. 

İtalyanın umumi misaklara aleyh
tar ve iki cihctli misaklara taraftar 
olduğu hatırlatılmaktadır. 

Bir m ka eden .bir· 
tek .cımı·e ı 

T eşki atıesasiyemizde~~ değişi.kl.ik 
karşısında bir Fransız .muharr_iri~. 

Pariste çıkan "Le Journal" gazetesi- bağlılığı ile tanınnnı · olan · T-ürtriJ9 
nin siyasi muharriri Saint - Brice ıon Cümhuriyelinin yapmıf oldüğu anl1a1t • 
günlerde Türkiye Cümhuriyeti Teşkil!- hna in&an bu defa hayretten h~ 
tıesaıiyesindc yapılan taldilattan bahse- düşer.,, 

den bir makale yazmııtır. Yıllardır Tür- Sonra, bu sözleri ile Türkiyen'in Tet-
kiye devleti mukadderatına hakinı ola~ f · kilatıesasiye tadilatını bir, .nevi aşımı 
fırkanın, üzerine kurulduğu altı pren - sistemine girmek şeklinde telakki eden 
sibi Teşki1atıesasiyeye g~iriş Fransız Saint _ Brice, makalesinin ortas;ında fik-
muharriri için nedense anlaşılmaz, §4 - 'onu. Sn ~ 'ü. :ı ·ı . 
ıırtıcı bir hadise olmuş 1 Muharrir bu -------------
makalesine öyle başlıyor: 

"Herhangibir devlet Te§kilAhesaai • 
yeıinde değişiklik yaparsa haddi zatin • 
de dikati celbeden bir hadisedir. Bu ~ 
ii§iklik fatmn ıisteminden mülhem bir 
ıslahat olursa daha ziyade merala mu • 
cip olur. Fakat bu 11lahat iıini Avrupa
nm demokraıi eaaalarma en kuvvetli. 

,. 
Sovyet tedhi•fiilerl . 

muhakemes nde • 

Radek'in ·son 
•• • soz erı 

Nüfus başına senede b · r 
kilogram balık yiyoruz 

l-~- J\ z UMAR LAR Buna 
eden 

mukabil en çok 
mem:eketlerden 

balık istihsal 
biri de biziz -.. , 

Pi,vangoaunun dUnkU ~ekilitinde kazanan numaralar 6 ıncı •ayıfamızdadmr {.Y GNl 7 ıinoi IOJll/Gdll), 
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Cümnuriyetten. sonra 
Lise ve orta mekteplerden 

yetişenlerın sayısı 

v -rm· m:sli arttı 
Ankara, 11 (Telefonla) - Maarifi 

vekAletinln alakadar dairesince yapı
lan bir latatiıtiğe göre memleketimiz-

1 

de mevcut resmi liselerle muallim ve 
orta mekteplerin on iki yıllık mezun
larma ait listeyi gönderiyorum. 

Bu listeye nazaran. Cühuriyetimi
zin ilanındanberi orta tahsil mektep
lerinden yetişenlerin sayısı 20 misli 
artmıştır. 

Ota ta.haJl mekteplerinden mezun 

ol:ı.nlarrn sayısı 924-25 ders yılında 
530; 25-26 da: 1296; 1926-27 de: 
1931; 1927-28 de: 2880; 192S-29 da: l 
3202; 1929-30 da: 3950; 1930--31 
de: 4483; 1931-32 de: 4242; 1932-33 

de: 3606; 1933--34 de: 7069; 1934-
35 de: 9067; 1935-36 da: 10089. 

1932-33 deki tenezzül o yıl mua!. 

Hm mekteplerinin altı seneye çıkanl
masındandır. 

Denizciler·n tekaüt üoü 

ıspanyadaki 

ltaıqan/ar içın 

Roma mahafili 
ne diyor? 

Roma, 11 - Bir tnıUlı gazeteslnln 
6 kanunusanide 16.000 İtalyan Cadix'e 
çıktığına ve tsp:ı.nyad::ıki Alman tay- j 
yarelerinin 60 a baliğ olduğıma dair l 
verdiği haberi n:ı.kled iyor. 

Salahiyettar İtalyan mahfilinde b(. 

yan olunduğuna göre, İngiliz gazetesi
nin bu havadisi htı.kkında. bir gQna 
malUmat yoktur. İspanyada döğü~n 
her iki tarafta ca muhtelif milliyetle
re men:rııp gönüllüler vardır. Şu halde 
Fra.nkonun ta.rafında. İtalyan gönüllli- 1 
terinin bulunduklarını kabul etmek i-1 
ca.beder. 

Baqr am aqın 22s nde 

Bir makaleden 
bir tek cüm~e 

( ll~ıyunı ı ım.:ıat ) 
rJni değ:~tirlyor, bu tadilatın Türkiye 
CUmhuri;yotlnl Roma ve Berlinden ziya
de Motkovıyı yıklııtı~:lığıru iddia edi
yor; fakat i~in daha garibi şudur ki 
Fransız mullarriri makalesinin sonuna ' 
gelince fikdni bir kere d:ıha dcğişt:rc • 1 
rek bu clefa da göyle diyor: 

"F:ıknt Te~lnbesaaiyealndı yapb • 
it tadiluttan dolayı Türkiyeyi ne bol • 
~cvi::m ve ne de Ea~izm taraf"arlığı ile 
itham cınt~< d~ğru do~fülir. Zira Tür • 
kiye Sovyotler!e en ıda münaNbctte 
b:ılundı:fru ({Ünlerde bilı meım!e?cctte 
hol~;,vizm t&hrilcf.tr yapanlan aamı,m. I 
Onda:ı sonra demokrat İngiltere ile p 
yet ananevt dos·Juğunu ihya etmlıtlr. 
Nihayet timdi de faıiat ltalya ~. sanWrıf 
münasolı~tler kunnak üzeredir. Bu va • 
ziyete göre Türkiyenin ıiyaqti hakika • 
ten ıuılııtılmu darecede kan11k bir ..,. 
değil midir?,, Kanunun · miiza~eresine Mecliste 

dün devam o·undu 
Ankara, 11 (Telefonla) - Büyük iresi reisi Faik Yörükoğlu, Üsküdar 

Ankııra, 11 (Telefonla) - Diyanet 1 
i§~eri rcizliğl Kurban B:ı.yramınm 22 
nuba.t paurteolye rutl!.dığını ve Bay
ram nama.zmm TUrkfye saati ile 11t"..bah 

7,ts da kılmac~mı alA.ka.da.rlara bil
dinni~tir. 

Bizce anl~~ılmas derecede kan§tk ~ 
lan ne Türklyenin siyasetidir, ne de, 
hattA, Franııı: muharririnin zihniyeti -

Air; biz bunu da pek Ala anlıyoruz: 

Mlllet Meclisi bugün 1'evfik Stla.r 1 hukuk hakimi İrfan Güroğlu ve ikinci 
(Konya) nın başkanlığında toplandr, ticaret dairesi reisi İsmill Hakkı Tör • 

Seyhan mebusu Damar Arıkoğlu. dür. 

Düil Part•de b·r 
top · ant.ı yapıl dı 

nun küçük traktörlerden alınacak Paraların düşmesı nden Ankara., ıı (Telefonla) _ Parti 
gümrilk resmi hakındaki sual takriri vilayet kongrc!erinde mü~ahit olarak 
kendi toplantıda bulunmadığından, za1 ar gören tüccarlarımız ha.zır bulunıı.n mebuslarımızm 11-
sakıt oldu. , 1 Ankara, 11 (Huaust) _ Fra.ngm yön~urul lzalarmın i~tlrakile Genel 

Yozgat mebusu Sırrı l~el in arzu . tak"bc d"ğ b b" sekreterlik binasında bir top1antı va-.. . . . ve onu ı n ı er azı ecne ı pa- .7 

hal encumenının hır kararınrn umumi 1 aıı~ı..;ıı.m • d .w;._ pılmı• ve bu topl:ıntıda müsahit say-.. . . . . ra a.rmın usıı.u ... esm en zarar 6 ..,. " ~ 
heyette muzakeresıne daır takrırı ve t·· 1 Ura ti U.ze • ıa.vlarm vil~yet kongreleri hakkındaki .. . ren uccar armuzın m caa. rme 
arzuhal encumenı mazbatası okundu b 1 k ti 1 d"" ·· .. 1 r&porl:ı.rı ve ıı:ifa.hen verdikleri i~hat 

j 
u mem c c er para armm uşuru • v 

ve mazbata kabul edildi · d 1 1 k 1 ı Uzerinde milı:akcre cerev. ·:ın etmiştir. · mcsm en cvve yo a çt an Mil o an 
Askeri. m~murlar hakkındaki ka-

1 
malların bedellerinin eski kıymetleri j 3 saat süren top1:ınbdan sonra Par-

nu~un beşın:.• madde.cıinin !ef$irl~~ Uzerinden CUmhuriyet Merkez bankı- ti Genel eekretcrJ ŞUkrU ifaya arka-
daır olan hukQmet tezkcre!:'ıle 14.J.> sına ödemeleri karar!aştmlmıştır. daşlarınt Şehir lokantasmda yemeğe 
numarah kanuna iki muvakkat mad. "] • davet etmiıtir • 
de eklenmesine dair olan kanun pro. iç ticaret oe arıı,, 
iestntn fktnct mUzakerest yapılarak umum müdürleri lımirde Maliyede yeni terfi 
kabul edildi • 
DENlaCILERIN TEKAtJTLtJCtJ Ankara, 11 (Telefonla) - Mersln- Ve tayin ı er 

KANUNU de kurulacak umumi mağaza işini :ye. 
rinde tetlcike giden İktisat Veklleti 
iç ticaret umum mUdUrU B. Mümtaz 
lzmire geçmiştir. Orada palamut ve 
iizüm işlerini tetkik etmekte olan u. 
mum mildUrUn önUmUzdekl hafta 
başında. Ankaraya dönecefl haber ve. 

Bundan sonra de:ıfzcf'l.crin tekaiit-
1 lülU projesinin ıerl kalan madde., 

lerinfn mUzakeresine başlandı. 
3t mcı madde şöyle kabul edildi: 
ı.vaztfe baş1nda vukua gelen ka. 1 

zalarda mahlJ olan mibtahdemlerin 
hizmet müddetlerine bakmaksızın son 
aldrklan ayhfın yüzda yetmişini geç

" memek üzere nb.amname ile tayin 
edilecek dereceler Uıerinden ına161i. 
yet aylığı t:ıhsis olunur.,, 

Scyrisefainde 15 sene hizmet edip 
de Denizyollan idaresine geçen me. 
murlann 10 sene sonra te!rnütlüfre se,•
kedilecekleri, fakat bu 10 sene zar 
fında aldıkları maa~lar he.qap edilmi. 
yerek on sene evvel aldıktan muş
lar üzerinden tekaüt edilecekleri 
hükmünU koyan 42 inci maddenin 
görUşülmesl sırasında Mazhar Müfit 
Kansu (Denizli) söz aldı. Bu mad. 
deye "maaşı 4<t liradan aşaih olanlar 
bir füııtUn derece tizerinrlen t"kaUt e. 
dilirler.. frkra.cıının n~,·esini istedi. 
Bu tekltf kabul edildi 

Meclisin To')l:uıt •s1na bı1ndnn ~o"r:

llOn verildi. Meclis yann (bugün) 
toplrnacaktrr. 

Coğro f qa falebEsi 
seqahate çıkı ·ıor 

r Ankara., (Telefonla) - Coğraf
ya enstitUsU talebeleri 22 kl~ilik bir 
kafile halinde profesörleri B. Louis 
ile birlikte ikltm ve nebatlar fuerinde 
jeomorfolojik tetkiklerde bulunmak 
il7.ere cuma sabahı Eğe hava.Ihdne ha
reket edecekler, Sarılar, KUtahya, Af
yon, Alaşehir, Muğla, Manisa, ve İz. 
mire giderek 21 şubatta Ankaraya 
döneceklerdir. 

riJmektedlr. 

Di'-er tnrnftan UzUm işleri hakkm. 
da Ilctfs:ıt Vekaletine izahat nrmefe 
"'elen ''Tari~. <1§ ve Ziraat Banka
larrnda teeıktl edilen Uzllmkurumu) 1 
umum miidürü femail h:ıkkı Veral 
Bu ak~mkl trenle t~t:ınbul yolile tz. 
mire harc!cet etmı,ttr. 

fsfanbul le 1efonunun tev 
sd proje eri tetkikle 1 

An!mra, 11 (Te!cfonla) - Nafh\ 
Vekaleti ı~tanbul te?efon şebeke31. 
nln te,"311 l~in hazulnnan üç projeyi 
tetkik etmel• lir.ere mliste~ar B. Atıfın 
reisliğinde bir komisyon teşkil etmı,. 1 
tir. 

Kabul edil: cck pro:enin tatbikine 
öniimUıdcki mısll yıl i~lnde ba§lana
cağı ~öylcnmcktedir. 

Mazbut va~ ıflar 
hakkındaki kanun 

Ankara, 11 (Telefonla) - tmar 
kanununun 9 uncu ve belediye yapı 

ve yollar kanununun 8 lncf mad. 
deleri hlikmünden mazbut vakıfların 
mülkiyet kaidelerine baflı m~nkul

lerinln lstl~nasına dair harırlanan 

kanun projesi htıkQmet tarafından 

Meclise verilmiştir. 

Bu projeye göre mli.!takbel tehir 
pJiinlannın yol, yc~fllik vesaire gi. 
bi yerlerinde yeniden ihdas edilen 
ve genişletilmesi için imar mlidürJU. 
{dine "eya he!erliyelere parıunz brra· 
kılacak yerlerden mazbut vakıfların 
hayrat savılmryarak nrsa veya ilzer. 

Ankara, 11 (Husustmuhcıbirimizclen 
telef onla) - Yeni maliye terfi ve 
tayinlerini blldlrfyorum: 

• 
Bolu muhuebe mUdilrll Re~t, l.s· 

tanbul tah.!ılldar kontrol memuru 
Vmer, Edirne tahsildar memuru Ha. 
11, Maliye Vekdletl zat l§leri dak. 
tilo.!D Zeki, EyUp malrnUdlirU l\leh. 
met KAmi birer derece terfi etmi~. 
lerdlr. 

Gaziantep muhruıebe mUdUrU R:
şit terfian fırlm muh:t!e!;~cili:,r. e, fır. I 
ka muh~e~cilerinden Sami Antep! 
mnhn.5:c!.ıe müclürlii~iine, m~liye mu. 
hasebe mUmcyflzi Memduh terfian 
frrka muhnsel}ecllivine, Ad::!'ezarı 

b:ın?casr rnUfcttlşi Asaf Beyo·1Ju k:ı
r.anç teUdk ve ttlraz k~mtı;yonu rn. 
portörlil~ilne ~c'·er fabrlka larr Tllrlr . 
nnonlm ı::lrhtf mUCcttl~l Vasfi tstan . 
bul tefüik ve itir.~ l·orn ·svcru rapor. 
tSrJiP·üne tayin cd!lmi~terdir. 

Ziraate fayda'ı 
yağmur:ar baş·a ~ ı 

Ankara, 11 (Telef onla) - Bugün 1 

Ank:ıradn bava bulutlu ve ~ok yağ. 
murlu geçti. V~kit vakit kuvvetli 
rilzgar esiyordu, Fa!tnt sühunet 
zait 10 derecey-e kadar çıktı. 

Yurdun her tarafında ziraııte fay. 
dalı yağmurlar yağdığı haberleri gel
mektedir. B.ilhaıs.~a Ege mıntakruııın. 
da kuvvetli rüz~Arla l:eraber, ea. 
-ğanak hnlfnde yağmurlar yağmak. 

udır. 

Evnlkt günkü ya'hnurlardan Edir
nede şehrin bazı yerlerini su bastı. 
ğt, fak:ıt hiç bir has.ır:lt olma el ığı; 
E.!!ki,ehird' is' fırhn:lnın b:m evlerin 
kiremitlerini u urduğu h:ıbcrkri mer. 
ke!e gelmiştir. 

Milletler Cemiqeti içti 
mai servis murah <-asımız 

namzefle1i lcrinc1,.'d hirı'llT'r i!!ti .. n:ı ~cliJJ"lieıtlr , Balkan Anlanil lon/onlı sı 
Ankara., (Telefonla) - Geçen

lerde Milletler Cemiyetinin içti:naı işle
rine bakan servisi için b!r memur nam- ı 
zddi ıöıterilmesi hal:kında Milletler Cc 
miyeti umumi katipliği tarafından hil -ı 
ktlmetimize müracaatta bulunulduğunu 
bildirmiıtim. Vekaletler, kadrolan ara-

ı 

amda bu namzetleri tcsbite çalı§makta-
dır. 

Ad!lye vcklleti üç namzet seçmiş • 
tir. Bwılar; 1atanbul birinci ticaret da-

Bu gihi vakıf r.-ayrl mP,,l<n11er L"J. 
•!nıl k kııınunnnda yA~lr h{1kf;mler 
fi,.ire-ıintlc ictlml'\J;e ,l,.Jıil olacaktır 

[ t<ısa Anhra ~•b•rlerı] ·ı 
* TEMYİZ mahkemesi, Ticaret 

bankası tarafından çiftçi ile yapılan 
muamclelcr:nin ticari olup olmadığı 
hakkındaki içtihat ihtillfı bu muame. 
lenin ticari oldufu fekllnde halletm:ft.·l 
tir, 

Ankara, 11 (Hususi) - Hariciye 
Vekili doktor Rii~tü A-: as Balkan An -1 
tantı konııeyi reisl'ğini Yugos~vya 

Ba,vekili ve Hariciye Nazırı Stoy~di • 
noviç'c devretmek münssebetile kendi-
sine bir telgraf gönderm:§tir. 1 

Bu telgrafın birer sureti Yunan baş· 
vekili ve Hariciye Nazırı Metaksas ile 
Jtomanya Hariciye Nazın Antonesco'ya 
g6nderilmiftlr. 

1 

Hariciye Vekilimil çok doetane ", 

1) TUrklcre orijinal bir hukuk ılıtc-
mi malctmekten ıiıtematik olarak b -
çmmak, 

2) İdi:tre rejimleri birib!rlne hıttl rrt 
iki devletin de biribirile dost olmasındı 
hic;bir engel teıkil ddernlyeccfinl bilmez 
görünmek. 

Birin:i fena itiyattan ilk adnnda 
kendilerini Türkiye Te§killtıe::niyeain
deki ıon değiı:kliği behemehal fıtiı:m ! 
gibi b!r başka sistemden mUlhem gör -
meye veya gÖ!!termeye aevkediyor. 

Kemalinn 1 İ!}te Tilrkiye CUmhuri -
yetinin Te§kilAtıesas"yesini yapan ve 
yazan ıistem!n adı ..• P'ransı~ muharriri 
bunu keri1i adı ile ıöyliyemez mi? 

Salnt • Brke bunu §8yle blSyle s8y-
1iyecek gibi olurken kalemi yine ıürçü
yor: Bu defa da ikinci bir zühul! .. 

Fransız muharririne g8re dUnya dCT· 
Öyledir, Tiirkiye Cümhur:yetinin ta· 

rer: Demokrat değilseler ya bolıevik -
tirler, ya fa~iıt ! Acaba gerçekten bay • 
le mi? Fakat böyle olunca da tdeta bu 
Uç gruptan biri bir ötekinin dostu ola
rruy::ıcak, (araza "kendisini faıizm ta -
raftarlığı ile itham etmek doğru olmı -
yan Türkiye" - b~ söz Saint • Bricein 
s8züdilr - f::.§ist İtalya ile samimt mil· 
nasebet h:ılinde bulunamıyacsktırl 

Bir devletin bir b3§ka devlete dost
luğu dahUi rejim bt"l:mundan birinin 
ötekine benzemesine b• ğlı olımyacafı • 
na yakın uz.ık Fransız tarihinden misal 
bulmak güç müdür? Doğrusunu ııöyle· 
mek !Azım gelirse bb: S:ıint • Brice'in 
mal:ııle:si içinde anc:ık b:r tek cümleyi 
yerinde bulduk. Bu dı makalenin ıo • 
nuncu fıkr~smdan ib:ırettlr; Fran~?ı: 

muharririnin TUr~dyenin aiyaaet!ni ne 
bol~evizm, ne de faşizm taraftıırhğı ile 
itham eclilem!yeee!ini itiraf etmesidir. 

öyle ·lir, Türkiye Cüm.1ıtdyet:ıin ta
mamen kendine m:ıhsıts bir idare siste -
mi var: Ker.ıali.?m ..• Bunu şimdilik bir 
cU:nle halinde söylüyorl:ır. Y:mn adı ile 
konu§:ıcaklardı r. 

• ayyare p yangosu 
dün çel<Udi 

T::yy~=-~ pi= :ı .ıkosunnn c1ördüncü 
kcşi desine dün Asri 8inemtı. binnsında 
başlandı. En büyük ikramiye olan· 
elli bin lira 36.167 numaraya çıktı, 

Bu biletin talihlilerinden biri Ak· 
sarayda Tıışkasapta maranıoz Ahme
dln evinde yatıp kalkan küfeci SU. 
leymandrr. 

Çorluda bir şirkette mnhMip Ne. 
dlm~ on be~ bin, Sultanahmette ak· 
pm kız ~:ın::ıt mektebinde talebe 1\fo. 
zaftcre on ilci hin lira çıkmıştır. 

Sonları 32 ve 67 ile nihayetlenen 
hflctkr ele ikişer lir:ı amorti alacak. 
lnrdrr. l\<';;ıideye bu sabah devam 
cc1i 1cce'· tir. 

DUnkil ke~ldede ka!anan numara· 
J:ırr sır:ıva konnu' bir h3lde altıncı 
ıı:nyıfnmı~da bubc:ıks•nız. 

Ball:ı:ı Birliğini teyit eden cevaplar al-
miş!ır. 

A!ina, ıı (Husus!) - DUn Batvc· 
k:l Me•rık :-s Hariciye daimt milsteıan 
Mavrud!ı ile yaptıfı uı:un bir konut -
mada pazartesi toplanae!k Balkan kon
ıeyine alt milrııkerelırln teferrOatınu 

tubit ttmftlercllr, 

.. 
Devlet vekillerı 

( tJ ıtyanı I •ru:id'J ~ 
tlklr ve mütalea beyan eylemeJd!' ~ 
ibaret.tir! Devlet Vekillerinin ~ 
vekile içtima!a.rı haricinde hiç ~· 
si bulurunıyacak ınıdır? ttf 

Dev!et da.irelerJıin vek!letle~ 
riki ve siyMt milste.~lıklar ,. 
hakkındaki kanunun y.u:lış tart'..., 
nokta üzerinde sarahati hW . ~ 
m:ı.kla beraber devlete ait eıı ~ 
siyasi ve idari mes'uliyet! ken~-~ 
de tutan Başve!dlln reyine ve Jll"'" 
na brrakmıgtrr. ..-M 

Kanununun umum! hUicümleflP"'"J 
~tkan manaya göre Devlet V 
He~ti ""ekile lçtimalarmc!a bul 
tan b~ka. ica.bmda B&§Vekll 
dan kendilerine muayyen bir i§il1 
klld de vcrileb:lecclı:tir. Bu itibar 
k!lets!z vcldllerin l3aşvek~ete 
vazivoti !iyMf mUste~a.rle.rm ın . 
oldu dnrı vcld.lote karşı olan v~ 
lertnhı ayni olacaktır, yani r>evl•• 
killerl Bıı.,vekAlctin ıdya!l m 
lan hUhnti.nde bulnnacaktır. Şu 
var ki Heyeti v~kfle f ~lmalarfllS 
rak eden ıfYMt mU!!teprlann 
istfprldir; alınruı kıı.rarl&n JJn'I 
mez'er; halbuki Devlet vekilleri 
namelere imza koyaca.klan tçi9, 
noktada. siya.st mUsteşarlardaI1 

lırlar. ~ 
Tllt!dye ctlmhurlyetfnde Jt1.. 

let demek as.dece Vekiller heyeti 
ma.larma. ba.'}kıtnl•k eden bir ri 
demek değildir; Başvekil tsnıet 
nU'nUn b'r takım ısla.ho.t teıertııi-vtl'ı 
zim için zaman zaman tetkik ee.

1 
~ 

terine \;Ikma.sı bundan.dır. ı.reeel 
yUk devlet adıı.mı evvelki yıl şat' 
l!yetlerJndc umumf b4r tefti!! ee 
va.ptığt gibi ge:en aene de Ad~ 
raflarında p:ımukçuluk ve sula!Xl 
leri Uz.erinde tetldltatta buluııJ!l 
Bu tetkikatın neticesinde ıaı.ııat 
lan hazrr!a.mft'tı. 

Ha.ldka.t halde filan, yahut fil~ 
kA. ete alt zannedilen mua.yYen • 
veya iktisadi I!la.hat !şlerini . 
bilmek için endecc bil' vekAietitl 
l~~ı klfi değildir; if bölUmU 
retile avnl mak~a.t için muhtelif 
kb.letlcr~ terettiln eden va.sif elet 
dır; o itte muvaffakiyetin ilk e 
alttkalı vek!letler arasında ahe 
~lki mesai temin etlebilme1dir· 
eeıa pamuk istihsa.lAtmı a.rttırıııv 
cinsini uıla.h etmek sulama i§i 
mmdan Na.f:a vekaletine, ıaedi 
mından İktisat vekA.Ietine, paJJlulı 
sinin mla.hı baktmmda.n Ziraat ~ 
tine ait blr mil§terek ts!ahat nı~ 
dir. t,te memleketimizde ilk d 
lar&k bu hakikati filen takdir 
bUtün iler:eme hamlelerinin t ,,Jı 
sUnU kendi eline t.lmı~ ve nı 
devlet dairelerinin me!ailerlni i 
ı;öre muay;,·cn bt.defler Uzer!Jld~ 
lama.k !mkA.nmt temin etmi!! ol 
kdmet reisi lamet tnanU'dUr· 

Onun iı:in İcra veı~meri ~1' 
veni yar rmct uzuvlarla. tP;ı 
t~hiz edPmi~ olm"smm ist1k !11 
mc!T'k':et ieıl"rin1e veni birer el 
ftı.,tivet ~Mili olacağına eiındid 
m:ı.t edebiliriz. 

. PSI~ ut 

Mısır 1 ürkiqe11it1, 
m 1ıalıerefini rsteJ• .,o 
Kah!re, 11 (A.A.) - Mısır d 

meti, M•:Iletler Comiyctine kabı.tİ 
lobine müz:ıheret göıtermesl.rti "° 
yeden rica etmittir. TUrkiycniıı "'"4 
nherdi memnuniyetle l:~y:cau ... ~ 
hakklk naı:arile bakıl:naktadır~ 
taraftan Türkiye kapitUlasyonl ,) 
dınlması için nisand1 toplan•' 
konferansa davet edilmittir. 

MISIRDA F AŞIZY 
Pnrhı, 11 - La Republlque 

si, MıaD"da blr fa.:ıist hareketi 
olduğundan, gayesi Ba..,vetdl 
P~-:.vı devirmekten ve U1sıra 
istiklal vermekten ib:ı.ret bul 
dan b:ı.h:ıetıncktedir. ~ 

lngiıtere iıe A 1maflT'. 
rıö1üştü 

Londra, 11 (A.A.) - Alına!' 
elçisi Von Ribbentrop, Hariei1' 
retinde iki saat kaklar Lord J{ 

görliımüıtUr. 
Ribbentrop, Almanyayı 1' 

seyahat ile elde ettiği tntibalaı' 
den hUkQmetiniı\ umwn! ei .,. ....... 
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Serrahpaşa hastanesinde 

Göz paviyonu genişk
tilmek lizıml 

Türk doktorlann g&lerinde okudum 
ki onlarm da yürekleri yanıyordu. 

Etraf bUyük bahçelerdir. En basi
ti ıu gös salonunu bahçeye dofnı ild 
ka.t daha bltyUtmektir . . 

Seri halinde hır- Berberler Belediyeye 
sızlık suçları 1 

Tahkikat• ıwıudd••umuınt başvurdular 
rt•kkı tUkrU, idare ed ıor 

Polia Hasan Basriyi, hırsızlık malt- Ondü as yon imtihanlarının Ber ber!er 
sadile girdiği evinde öldüren Ahmet 

NAzunla, kendisile beraber muhtelif mektebinde yapılmaSIDI istiyorlar 
hırm:Wdarda auç ortağı oldutu nok-
tumdan hakkmda tahkikat yapılJ.n Berberler cemiyeti reisi B, bmail 
B&hriyell faibn, birinci IOrgu hlldm· Hakkı llt berberler mektebi müdürü 
lijfnin kararile mevkut bulunuyorlar. B. lbaan GUrıUre dUa belediyeye baş 

Bunların seri halinde birçok' hll'· vurarak ondülMyon makineleri \'e 
a1zlığı ortaklaşa tıledikleri sanıldığm- 1 bualan kullanacaklar hakkında yapı· 
dan., tahkikat bu cepheden de yürütU. lan talimatname etrafında dilekleri 
lUyor. Bu tahkikatı müddeiumumi Hak olduğunu btldlrml§lerdfr. 
kı Şilkril, idare· ediyor. Bu tallm:ıtname şehir mecllc;f en. 

Mevkuflar, dün polisçe, soydukla
cUmenlerinde tetkik edilmekte oldu. 

Berberler cemiyetinin dilekleri 
şunlardır, 

l - l'ermanant yapacak berber 
kurstan permanant ifin• dair llatı.u 
vesikası almadıkça bunun kulla.naca· 
ğı makinenin damgalanmaması ve ber. 
berin ihtisall veaikaaı alıncaya kadar 
permanant ftinden meni. 

2 - Kursa bitirenlerin mtitehu
sıslar tarafından imtihana tabi tutul· n sanılan bazı yerlere götUrUlmUşler-1 dir. Bu arada itiraflar bapta ~-i1·il· fundan bunl:ınn dilekleri alakadar •-:r- ması. 

mittir. encümene verilmlt, kendilerinden d~ 3 _ tmtfhanlann .Uretl katfyede 
Şimdiye kadar vanlan neticelere ayrıca izahat ahnmıttır, berber~r mektebinde yapılmuı, 

göre, bunlar Fenerde keresteci Mura- --------------------------
dm evinden altm ve elmas, Emniyet s·ı· ·k d d M··t k ·tı · l!la.ndığı mücevherat ~i ?.ekinin evin- 1 ıvrı apı ışın a u e aı erın 

•• uç 
den bazı eşya, Sultanahmette oturan J d ) • k J ) k J 
Ta.hslnin ve Ayuofyada oturan Pa- VUlU an e 1 30 J 8 y J 811 
kizenin evinden gene bazı etya çalmıı DU .... Udd ·ilm t ı 
lardır. n, •·• ei um'· suç u 

bahçevanın b~raetıne ıatedd 
45,000 Lira münakale 
surttiıe temin edildi 

Universitede yeni 
enstitüler İ§ittiğime göre belediyede varlda. 

tm en büyük kısmım ha.ataha.neler y:i. 7 · k b • . 
yormut. para yetiomiYormu!.t! ıyatro me le ıne daha 

1935 aenesi martmm 28 inci per. 
fembe gecesi saat yirmi buçukta Si
livrikapı haricinde 7 numaralı boetan
da göğsünden kureun yarasile vuru
lan bahçıvan Perikli isimli delikanl:. 
yı öldllrmekten ıuçlu bahçıvan All 
Rızanm dtırU§lllasına, İstanbul ağırce
a hakyerindb devam edildi. 

Şehir meclial dUn saat on bqte f. 
kinci reis vekili Bay Tevfik TUrenin 
başkanlığında toplanmıvtır. ~an 

Bay Gal!p Bahtiyar vefat eden A.ıa 

arka.da.şlarmdan İsmail Hakkmm a.l
leelne taziyete memur edilen Hakkmm 
vazifesini yaptiğmı söylemlotir. Re .. 
iki gUn evvel gene lza.da.n Sadetttnln 
vcf at ettiğini teessürle meclile blldlr
mi3, bunun da ailesine taziyette bulu
nulmasma bir heyet memur edilmiştir. 

Bununla beraber ebıemi lazıma ter fazla kız talebe alınacak 
cih ederek bu sağlık dertleri.ne çare 

tır • 
Blltiln naldl vamtalan sigortala.na.

ca.klar ve bir kaza yapbklan takdirde 
kazaya ufnyan ~Wnı maddi ve ma. 
nevt W'8.rml ödiyeceklerdir. 

(Bu mev.:ua dair mıuharririmiz &uf. 
ri Ertem/in dÜ§Ündüklerini be§inci .sa
yıfam1zda okuyaoabını.) 

Yilksek tedrisat dlrektörU Bay et. 
vat ve orta tedrisat direktörü Bay Av-1 
ni dUn de kültiir direktörl~de Ç&· 

lı§malarma devam etmlolerdlr. · 
Bay Cevat kendisile görüeen bir ya

zıcnnıza ıunlan aö~lemlftlr: 

,.._ VniveraitOIÜ kurulaotJk yoni 
en.tWUl«W ihtiyaçlan ~ ~ft 
Jemeler yaptım, alclbldarw- görJJ.f~ 
tü'"n: Vniveraiteden aonra Gü.zel &in. 
atlar A1oadmnıi.ri ifleriıe <Ü me§gw ol
dum. Profeaör De.saaver ile gôrüferek 
~ l4mn gc'lıtm Uahatı al. ı 
dım. 

Tiytıtro o7cultuta gt1~ burada QGe 
lı§m4lara deuam edtımsktedir. Tiyat. 
roya bilMaM 1oel ııaJebe dıa1l4 fada Cle 

lı""""4ktır.,, 

Divan Edebiyatı Gecesi 
Bminpn11 H~: 
Dll, ta.mı ve edebiyat IU'bemlz ta

rafmdan bugtln saat 20,30 da Cafaolf· 
lundald l!lalonumuzc!a blr (Divan Ed<'• 
blya,tt) ~i hazırlannu§tır. Bu top.. 
lanb bUtUn yurttqlara açıktır. 

Mıa1r hUkGmetlnln bir 

Bir tarla thtillf ıııdan dolayı Pe
rikliyi o gece çifteslle öldürmekten 
ıu~u bulunan Ali Rızanın dUnkU du
rufDl&smda, mUddelumumt muavini 
Kifif Kumral, esastan mUtaleumı I 
eöyliyerek, suçun bu suçlu tarafmdan 
itlendfffnl tey!t eden kA!f 11Ubut delil. 
lerlnln mevcut olmadığı kaydile, ıuç
kıııun beraetl lB!_ejinne bul~dq. 

Periklfnfn babufle anaeınm vekili 
Cemil Naz1f, ıa.hsl iddiayı t•ih ve 
bu arada mUddelumumlnln kA!i sUbut 
delili aaymadıfı birc;ok cihetin. su~un 
bu AH Rrza tımıtmdan işlendiğini Is
bata yaradı~t kaydetti. 

Su~lnnun vekilleri Aziz ve Zeki, 
mUdafaa kin mUhfot ~tediler. Reis, 
Refik, Aza Cihat ve Abdurrahman Şe
ref, dunııpnanm devammt 1 T trubat 
Ç&l'lamba gUnU saat 16 ya bıraktılar. 

= 
Sanat oku ları 
ıs

11

ah edilecek 

:eeykozla lııcirköy arasında Şel 
kumpanyası tarafmdan mil§teil mad
delere mahsus olarak yapılacak depo
lar için tanzim olunup ta.dilen kabul 
edilmlı mukavelename projesi ilmin· 
de bazı tavzlhat icrasma dair hukuk 
1;,lcri mUdUrlUğUnden gelen klğlt okun 
mue. tetkiki için kavaııin eııcUmenine 
havale edilmlotir. 

Mütekaitlerin dördUncU Uç aylı~ 
rmm ödenebilıneei için 45000 liraya 
ihtiyag olduğu hakkmda Dahiliye v&
klletinden müstacel kaydile gelen tez. 
kere il.zerine bütçede mllnakale sureti
le bt~ paranm tedarik edildiğine dair 
hesap itleri mUdUrlilğilnlln klğıdı bUt 
c;e encUınenine gönderilmiftlr. 

Rwmamede görilşjlleeek bqka bir 
iş olmadığından pazartesi gUnU topla
nılma..'!( Uzere toplanbya nihayet ve. 
rilmiftlr. 

Yeni tayyare arzuau 
Mım htlkbıetl Milletler cemtyett. 

lstanbul sanat okullarını teftlt et. 
melde olan mesleki tedrisat direktö. 
rU B, RUştU dUn de tehrln tllrlfl semt
lerlnaekl orta derecell aanat okullan. 
nı gezmlı ve atelyelerdekl ~ah~ma ~· 
killeri etrafında tetkikler yapmı~tır, 

Eski eserler 
l\Ultilr Bakanlığı eski eserlerlD 

korunm:ı ,.e onnrılması işine büyük 
ehemmiyet vermektedir. 

İstasyonf arı ne _girmek tçin tetebbUsıerde buluıı-
Birı Edirne, diğeri Dartyolda ol- c!ufundan bu itte h~isln yar. 

mak tLıere iki tayyare istasyonunun c!mum lstemlft;ir. Mnnrm &l'ZU'8U mem
inpama karar verilmiftlr. Yeni U.yya nuniyetle kartılanmıftır. 

B, R11tt0, tetklkatınrn sonunda 
Bakanlıfa bir rapor verecektir, Bu 
rapordan alınan neticeye göre sanat 
okullımnda ıslnhat yapılacaktır, 

re istasyonlanna dlfer krtaları birlet- 1rlfe gUnU dUkklnlar kagah 
Yüksek Askeri Şura 

lttanbulda yeniden tamir ıörecek 
eserler için müzeler direktörlüğünUıa 
verdi!l rapora töre bu yıl bütçeye 
tahslsat konacaktır. Yeni taballatl& 
lstanbulun turlU semtlerinde bulu. 
nan kıymetli eaerler hemen tamire 
baılanacnktır. 

tiren h&Vf. hatlarına me111Up tayyare. 
!erden bir çoklan uğnyacaklardır. ln-

EUbank tarafmda.n kunılmuo olan 
Şark Kromları Tllrk Anonim şlrketile 
İtalyan firmalan araamda mUzakere
ler yapıldığı haber verilmektedir. F
tibankm if lettiği 8 krom madeninden 
çıkanlacak senevi yüz bin ton krom 
madeninin mUhim bir kısmı ft&Jya ta- , 
ra.fmdan istenmektedir. Bu mllttarm 
fiyat~ bizim paramızla iki buçuk mil
yon lira tutmaktadır. 

Bol•za aon vapur 
3irkett Hayriyenln 11,4S de kaldı

nlaıı eon vapuru 12,15 e almmıttır. 1 

Arife gUnU bu eene puan. rutge1. 
mektedir. Bir çok emıa.f o gUn c!tikklıı. I lzmitte hUkftmet tarafından bUyUk 
l&rmJ açık bulundurmak i~ln villyete bir kimya fa.brlkuı kurulacaktir. Kimi 
mUracaat etmiotene cı, red cevabı al- · yevl maddeleri tamamlle istihsal ede
mışlardır. DUkklnlar Arife günü ka- cek olan fabrika en yeni teknik eııa.e-f 
palı bulun1ı.cattır. lar gere yapılacaktır. 

Her yıl btitçe'e konaeak pan 11• 
dll'er eserler de tedricen tamir •Bre. 
cektlr. · 

' ' ., 

GLJNL ~RIN. PbS'INDC N . . . 
. ' ' : ' 

BIJ8J8 'll8DZ8J8 b r dljla 
Birkaç gün evvel İtalya Ba§vekili Mussolininin 

büyük oğlu tayyareci Vittoro ile Milanh Bayan Buveli 
evleneli. Nikahlan Romanm küçük bir kilisesinde, 
fakat büyük törenle yapıldı. Bu tören bittikten son· 
ra bir otel kapıcısmm km ile bir genç dülgerin nikah
ları da yine ayni kilisede olacakmıf. Mussolini bunu 
duyunca oilu için yapılm11 tezyinat ve tertibatın 
bozulmamasını söylemi§. Onlann nikahlan da fevka· 
IAde bir itina çerçevesi içinde cereyan etmit ; yani iki 
fakir gencin niklhlan en yük.tek uılzaclelere mabauı 

bir dü~ün ~eklini almış. 
Dilimizde bir atalar ıözü vardır: iki çıplak lur 

mamda yakı~ır, derler. Bu hadise gösteriyor ki hazan 
talihin sevki ile iki çıp]ağın düğünü earay ihtipmlan 
arasmda da olabiliyor. Fakat böyle rüya gibi geçici 
bir saatlik beyliği gördükten ıonra acı hakikatler ara
smda tekrar göz açmÇlktan ise galiba hiç görmemek 
ve bu geçici ihtipmm zevkini hiç tatmamak daha ha· 
yırh olacak 1 

HMan Kumca.-
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w Tarih , 
1 vesika:tırı ~ 
1 arasında 
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Pad~,ah ve içkiye 
ail yazılar 

Yıldırımdan başlayınız da son ()a

man oğluna gelinceye kadar geçen pa,. 
dlşa.blarm hemen hepsi içkiye düşkün
lük göstermişlerdir. Bu sebepten on
ların nedimleri arasında bulunan şa.. 
irlerde mey ve mahbup hakkma pek 

çok şeyler yazmışlardı. Fakat padi
~lar yalnız şairlerin meUıiyeleri ile 
kanaat etme~lcrdi. İstemişlerdi ki 
hekin}ler de bunları methetsin. 

BiR OTO!t!OBIL KAZASI Pantalonttnun ütü.sil boz'lllacak diye oturrnnyor ... 

. . . , · uer Giiii'Bir·Difi4ue. . 
, • ~ .la. ... :..... .":& ~. t • ' • • • • Dördilncü Muradın hekimbaşısı E

mir Çelebi (Enmüzeci Fittıb) adlı e
serinde §8.rap hakkında şu satırları 

wazar: 
~Tar;e yiğitlere be1Jaz şarap ciladır, 

içmezden evvel biraz .<tıılandtrmalıdır. 
ihtiyarlar için sarı ve kırmızı şarap 
iyidir, fakt:ıt sarho~ olma.malıdır . ...... 
Şarap meclisinde ezhar ve şilku/e, 
nwhbup ve mahbtibe, sazend.c uc hmıen 
'de şarttır. Tarbı ziyade ede. Kalaba. 
lık oturmamalıdır. 

D ağın eteğine beyaz minarelerile 
sarılmış bu şehrin, lisesi, za
man geçtikc;e daha canlı, daha 

berrak hatıralarla. biu döner, ve bizi 
tekrardan içine alırdı. Biz herhangi 
bir sınıftık. Ve herhangi bir son sınıf 
olduk. Ön avlusu ayni zamanda bu
runları, kollan kınk heykellerle süs
lü bir müze bahçesi ve ancak son smrf 
talebelerile muallimlerin ge7..indiği bir 
yer olan liseyi, bir gün ardrmıza dö
nüp bakmadan başkalarına bıraktık. 

Bir daha buraya ömrümüzün sonuna 
kadar talebe olarak giremiyece~imizi 
bile bile. Bu müthiş ·b:r şeydi. Ve biz 
ne kadar ~viniyorduk. Sanıyorduk ki 
mütemadiyen bir giirel şeyi geride bı
rakacak, bir daha ona sürünemiye
cek, onun içine giremiyecek ve bir anı 
bir daha yaşıyamıyacaktık. 

.SAR !v iÇ 

Sohbet ehli çcir gerek,, 
"Mutrib ile penç ola., 
"Bir mülmJim sak'i de,, 
"'O da gayet gmıç ola,, 

Fakat dördüncü Murat kendisinin 
~ok düşkün olduğu mey ve mahpubun 
trbbt edebiyatını :yapan heklmbaşıı:1ı 
Emir çelebiye eğlenceyi c:ok gördU, 
Bir müddet sonra onu kullandığı af
yonla idam etti. 

Aransa padişahlann bu türlü düş
ktinlUkleri hakkında ciltleri doldura
cak malumat toplanabilir. Fakat (Ta. 
rih Lutfi) nin dördüncU cildinden ahp 
aşağıya dercettiğimiz satırlar gibi ib
ret verici olanları nadirdir: 

"Babıtili ~ şair Ayni efendi 
b 68Mda (1834 - 1249) tanzim ettim 
&kinanw manzum.e.9ini ne.<t'cmendi 
rahiloi ml!bahat olm.rık üzere~ tabı ve 

temsifoıi niyaz ile hü~rı' Ş<ı'luıtteye 
takdim eylemiştir. Bu misillll asari. 
nı&ti schba.yı maarif olan havassı U
debaya mah~ olup tabt ve ffıt~ 
terbiyei tımumiyece milna.<tip olmı1KJ
oağı bedihi ise de nazım1nnın mil.'1,nw t>C 

ihtiyarlığına hürmeten kıuı.1/i Toaçmn. 
mıak için bir aralık tabı ue neşrolun
ıması oo tarafı miriden dm-t bin ktıru~ 
ııtye oorilme.rl mealinde .'kldir olan hat
tı hümayun m1tcihince icabı icra olun
au.,, 

Anlaşılmadı, değil mi? Anlryac3. 
tınız tarzda yazalnn: 

Babıali hocası şair Ayni efendi t
kinci M'.ahmuda (Sakiname) adlı sar
hoş meclislerinde. okunmağa layık bir 
manzume yazıp takdim etmiş ve ba
sılmasını istemiş. Bu yazı açık saçık 
ve terbiyeli insanların okumak istemi. 
yooeği derecede çirkin ibareli bir şey
miş; bundan ba.~ka böyle eserlerin ya
zılması herkesin kan değil Unlü ve 
yUoe kudretli tanınmış ediplerin i~i 
bniş. Fakat sahibi tekdir olunmak lA
Eimgelirken milkii.f at görmüş ve marı. 
zumenln de basılmMı kararlastmlmış. 

Gördünüz rnti muhakemeyi? ' 

Dr. O. Ş. ULUDAÖ 

Beklen en s eyyah vapurları 

22 ~ba.tta Roma, 20 nisanda Aran
aer 30 temmuz.da Roma, 13 eylillde 
Orkadas, 25 martta Milvaka, 26 mart. 
ta General Fon Stulnı, 29 martta Mil
vaka vapurları seyyah getirecekler
dir. Bu vapurlardan bazıları Bursa ve 
Mudany;ı.ya da gidecektir. 

Sıhhat Vekili geld i 
Sı:h.hat vekili Refik Saydam dün 

~aradan şehrim ire gelmiştir. 

Önümüzde hayat her gün bir baş
ka cilve gösterecek, her gün bir ba;. 
ka. uykuya yatıp, bir başka rüya gö
receğiz. Halbuki zaman ağır ağır bi
zimle beraber akan nebi bir göle va
rıyordu. Ve bu gölde artık biz akmı. 
yorduk. Dalgalantyorduk. Yahut bana 
öyle geliyordu. Çoğumuz evlenmiştik. 
Biribirimizi lisedenberi brrakmıyan 

dört arkada.ş hepimiz birer kız almış
tık. Ayni mahallede oturuyorduk, ay
nı yollan tepiyor, evimize varıyor; ay
ni kadını .her akşam 4,a}ıa faz.la sev. 
mefe çal~~orduk. Ayr}.i mezarlık kar
şmm.da iai.' Ve seneler böyle geçtiği 
halde ayni sarışın, esmer, ayakları 
çrplak çocuklar hiç büyUmeden ayni 
servi ağaçlarına tırmanmağa çahşı

yon~r. ayni ölülerin taşlan arkasın

da saklanbaç oynuyorlardı. Birdenbi
re herşeyin bir saniyede dunıverdiğini 
görmüştük. Daireden evimiu, ticaret
hanem iuien fakirhanemire iki arka
daş döndüğümUz ğ\inlerde bir mahal
le meclisindeki iptidai mektebini bah
çesinde bir Roma belediye relı:1inin bu
runsuz heykeli dikili li~emizi, İgtanbu
lu, d8.rülfünunu, bir iki dariilmualli
mat kızını hatırlar ve bu kadar sürat. 
le geçmiş bir zamanın hesabını tutar
dık. Arkadaşım: 

- Hatırlar mısm derdi? İptidai 
mektebimiz IGrazh mesçitti. Bir gün 
Şeker hoca derste idi. Bizim Şükrü mi
nareye sabahleyin kimse görmeden 
çılanış ve paldır küldür iki teneke de
virmişti. Hoca ile beraber sokağa na
sıl fırladığımızı hatırlamaz mısın? 

- Hatırlamaz olur muyum. Hatır
lamaz olur muyum. 

- Şeker hoca mektebin karşısına 
dikilmiş, biz arkasında... O bir şeyler 
mmldanır, sureler okurken birden 
Şükrü mektep kapısında, elinde tene
keler gözüküvermişti. 

- Ya! ya! Fakat iyi adamdı, bilir 
misi~, ŞUkrüye ceza bile ver:memir:ti. 
Saçlarını çeker gibi okşamış "Yara. 
maz, demişti. Bir daha yapma emi! 
Bizi korkuttun.,, 

Ve ikimizin de gözümUz ya.cıarırdt. 
Niçin? Sanki o günler şimdiki ka· 

dar gü?,el miydi? Acaba o gilnler dE> 

bugünktıfer kadar durgun değil miy
di. Her gün her saat ayni hocayı gör
mez miydik? Senelerce ayni mektebin 
eşiğini a.5ındırmamış mı idik? Ayni 
mahalle imamının sesini minareden 
ayni saatlerde duymaz mıydık? 

Evimizin arkasında bir türbe var. 
dı. Kendil yanardı. İçeride yeşil san
olukların içinde kocaman minare boylu 
ölüler yatardı. Ölülerin kocaman ka
vukları vardı. Bir odanın içinde karı 
koca yatarlardı. Ve bir kandili her ak
şam beyaz sarıklı bir ihtiyar yakardı. 

Kış geceleri dar sokaklar biribirin4' 
yapışır, bir ölü aydınlık sokaklara si. 
ner; yalnız türbenin içinden ılık bir 
ahret ve s:\kin ölüm havası eserdi. 
Sokaklarda çıt yoktu. Sonra birdenbi
re insanlar yatsıdan dönerlerdi. Kes
kin bir öksürük sesi duyardık. Kulak 
verirdik. Karları bir lastik ezer, oda
da beyaz baş örtülü, rastıklı bir taze 
bir sakız patlatırdı. Benim bir ablam 
vardı. Davudun bir büyük ağabeyi.si 

vardı. Ve biz Davut ile beraber ağabe. 
yisinin bizim evin erik ağacında saat
lerce beklediğini, karın ürerine iki 
karış yağdığını, ders çalıştığımız oda
da ışığı söndUrerek, biribirlmize soku
larak, nefes almadan, rüya görUr ve 
hiç bir şey anlamaz ve birçok şeyler 
sezer gibi seyretmemiş miydik. Ve o 
Davut kimdi?. Kimin çocuğu idi. Niçin 
onu hatırladıkça içimde bir şeylerin 
sökülüp koptuğunu ve ba.sımm bir. 
denbire dönüp bir müddet sustuğunu 
duyuyorum. Bu Davut kimdi? Kaçın
cı sınıf ta iptida.iyi terketti? Ve üzeri
ne iki karış kar yağan delikanlı aca
ba ablamı Davudun söylediği gibi ha. 
kikaten öptü mil? Ablamın duru be
yaz yanaklarını bu elleri, kafası, saç
ları ve ensesi büyük delikanlının be
yaz köklil kocaman dişleri gözüken 
ince dudaklı geniş ağzı tükrükledi mi? 
Ve sonra benim o duru beyaz renkli, 
iki kaşı biribirine değen etli dudaklı 
abalm ne oldu? Bu şimdi bazan evinin 
önilndcn geçtikçe uğradığım kocaman 
memeli bir hakim kansı olan kadm 
benim uzun ve kardan bacaklı ablam 
mıdır? 

Harp zamanında idik.. Anam bir 
sabah ekmeğin üstüne belli belirsiz 
tereyağ sürmüştü. Bütün ömrümce bol 
tereyağlar sürülmüş ekmek yedim. 
Fakat o günkü tercyağm sevincini du
yamr,.~ım. Günler;- oldu ki halkla bu 
çarşılan, sefil dükkanlan, pis ahçıla
rı, kocaman meyvalıklan, istasyonla
rı, kışlalarr, çarşılan ve tezgahlan dol 
duran halkla aram bir uçurum gibi a
çıldı. Kocaman kahvelerde kravatlan 

'düzgün, boğazları tok gençlerle bilar. 
do oynadım. Öyle lokantalarda yemek 
yedim ki bir öğle yemeği parasile beş 
kişi bir hafta doyardı. O tiyatrolarda 
o koltuklara oturdum ki etrafımda be
yaz kadınlar diinyanın en kokulu la-

Halkın Dile leri 
Sokak sa ıcıla rı f era zi hi esi yap ıyor'ar 

İki gün evvelki KUkUN'da satıcılara dair yapılan 
yerinde bir şikayeti okudum. Ben de satıcıların başka bir 

vaziyetlerinden şikSyetçiyim: Satıcılar acaba müşterilerine 

yalnız fena muamele mi ddiyorlar. Satıcıların eksik tart

malarını •e eksik sebze ve mal vermelerine ne diyelim. 

Bunun fçln herkesin evinde hususi bir terazi bulundurma· 

mna hiç ıUph~lz imkan yok. Halbuki terazi bulunduran

Jaıı clinlo>:fnla; mu.tıalı: ıurette eaaafm cbik .ıarttıkJarm. 

dan size yan, yabla ş:kayet edeceklerdir. Ustelik soh.:ık 

satıcılarının bir de buna pııhalı sattığım ilave ederseniz, 

bütün İstanbullulıını:. sebze ve yiyeceklerini ne kadar pa

halıya yediklerini derhal anlamış olursunuz .. Bu işle meş

gul olmak herhalde beld:liyenin vaz ıfesid ! r. Sokakta ya

pılacak oir iki kontrol bu işi hemen diizeltir kanaatinde- ı 

yim. 

Yazan: 

Said Faik 

vantasıru sürmüşler ve erkeklerinin 
yüzlerinde bir tek kıl yoktu. Herkes, 
her şey pınl pırıldı. Fakat niçin her 
zaman küçük, mütevazi köşeler ara
dım ! Dostlanm.ı, en sevdiklerimi bu 
çarşı içlerinin kara çocuklarından seç. 
tim. Bir tiyatronun paradi.sinde tamş
tığım birisi en iyi arkadaşım oldu. 

Bir tezgıihta tülbent dokuyan narin bir 
kıza aşık oldum. Onun ayaklarını el
lerimin içine aldım. Onu paltomun i
çine saklıyarak kış geceleri tenha so
kaklarda yürüdüğüm zaman saadeti 
ilk defa vücudtime bir 36,5 derece ha
raretle sindirdiğimi hissettim. Ve en 
çok kasabanın bayram yerlerinden, 
halkın tatil günleri serpildiği çayırlık
lardan aldım. Kayalara, dağlara. ba
harm ve yabani kokuların rüzgArla 
beraber dolaştığt tepelere tırmanıp 

kilçük çoban çocuklarile konuştum. 

Bir keçi kokusu sarmış ağrllarda ço
banlarla arkada., oldum. Dert dinle
dim. Onların sefaleti ile kederlendim. 
Saadetlerile coştum. Her umumi ve 
herkese açık yol, ahçı dUkkB.nı, bah
çe, kır benim oldu. İn kaya yollarının 
rengint ezberledim. Gölae görmiyen 
yollar benim gölgemle doldu. 

Köylülerle beraber demir parmak
lıklara asılıp ictkili belediye balısesi. 
nin içinden saz dinledim. Açık yerler
de oynanan sinemaları parasız seyre
denlerle yaz günleri biribirimizi ittik. 

Mahalle kahvesinde yirmi lira ma
aşlı posta mUvezzileri, balıkçılar, dost
suz mütekaitler, zebun ve sessiz kah
vedlE'rle altı kol iskambil oynadım. 

Dünya benimdi. 
Yine öyle zaman oldu ki bir parti

den insanlar, öteki taraftan insanlan 
yağlı iplere geçirdiler. Her ikisine de 
acıdım. Vurulanla vurulduğum, ölenle 
öldüğüm günler oldu. 

Kimdim, neydim, kimi seviyor
dum? 

Her barınacak, her çorbası tüten, 
her sobası yanan evde bir kederin, 
bir bilinmez yarının korkusunu gör. 
düm. Hatırlarım: Günlerden bir gün 
dünyanın en sehvetperest insanı ol
muştum. Ne görsem akmak, neye bak 
sam kucaklnma.k, ısırmak, sevmek, 
koklamak, neyi sevsem kıskanmak, 

başkalanna koklatmamak isterdim. 
O zaman sarhoş olmıya giderdim. Mü
temadiyen içerdim. Ve içtiğim zaman 
her şey güzeldi. Herşeyi kucağıma a
labilirdim. Herşeyi ısıtabilirdim. 

Bu yalnız bir hayvani his 
miydi? Yoksa bunun gerisinde saklı 
açrk bir insanlık sevgisi var mıydı? 
İdare edilemiyor muydum? Beni ida. 
re edcmiyen neydi? Bu dünya insan 
için kafi idi. Bu dünyada insan en 
glir.el, en bliyük en bahtiyar olacak 
mahlUktu. O halde niçin sokakta çar
pılmı.c:; çocuklar, aç gezenler. iMiz de
likanlılar, titre~n köylüler, yalnız na
mazlarını ve torunlarını seven ihtiyar 
lar vardL 

Mütemadiyen sual S('ltım hiç bir ce
vap alamadan evime döndüğüm akşam 
larm hirind•" l.anmı oturmuş ağlar 
baldum. 

- Kan, dedim. Ocağın mı yanmaz? 
Çorban mı tütmez? Batmda alrı mı 

--~~~~~--:'.'.:/ 
l s~ 
Güreşç~ erf111

' 

Cumartesi günü firr10 

aıqı;qa f!ld yor1P1 

Pinlandiyaya gidecek gürtl, 
. t . .. .. t t bıl1~ mız, cumar esı gunu s an 

reket edcce'.lerdir ld 
:)6 kilonun seçm~i de ça~~ 

~ımı Galatasaray k1übünde ;-t 
çetin bir güreşmeden sonra ~ 
şah Kenan Küçük Hü.seyine 
yük bir faikiyet göstererek 5' 
seçilmiştir. 

Gidecek güreş kafilemiz 
dır: 1 

56 kiloda Kenan, 61 kilod• od' 
66 kiloda Yu~mf Aslan, 72 kil d• 
im, 79 kiloda Adnan, 89 Jcil0 

yük :tlustafa, ağır sıklet ÇobJ" 

mel ~ 
Güreş federMyonundan s.~:(f 

nahın riyasetinde gidecek kafı ' 
reş antrenörü de refakat edtt' 

Bayramda yapııac•• 
f utbol t urnuva•• 

Dört klüp ara.,,.ında tertiP .J • ·ıırı 
hususi turnuva bayramın bJJ'J ti 
başlıyacak, ilk günün mağluP111, 
cı gunu, ve üçüncü günü ae 
nün galipleri karşdaşacaktır. /, 

Anlaşma komitesi, baftll111 

rinde yapılacak bu enteresssrı 1' 
için dühuliye 2:5, tribün 50. ~ot 
bi herkesin ,·erebileceği bir fı• ı-' 
etmiştir. Ayrıca Ü!: gUntiik toP 
letler de 1 liradır. ·tfııl' 

Çekilen kura, bayramın bı ., 
nü Beşiktaş - Galnta.-.araY 
ne~ - Fenel'hahçe takımlartrıı 
la-:trrmaktadır. tıt' 

Geçen cuma yapılnn msçllldl 
diği neticeler üzerine hayra"' 
lendiği muhakkakdır. , 
tarak bu ka1"5ıla':lmaların mer· 

/ 
Nll'AZI FUTBOLU BIR1i" 

taşmaktadır. 

Niyazi senelerdenberi Fe
1 takımında büyük bir mu'·~I ~ 

oynamakta idi. l\temle~~titı' ~ 
yısı pek mahdut olan boyle ti 
elemanların \'erlerine yenill e 
meden futboİü bırakmaları Jll 

sporu isin bir zarardır. fi, 
Milli takım ve FenerbaMe 

yük bir zarar olan hu şarianıl\ ) 
olma..-.ım temenni ederiz. /i 

var? Hasta mısın? ~ıı.)111' 
yorsun? . )ili 

- Efendi, sayende. ded1~ $' 
eksik, gediğim yok ... Ne ıı~, 
çığım, halime şükrederim· 
1ü mantom yokmuş. Baloya O'J 
§im. Haftada bir defa.cık siJl~~ 
gidemiyormuşum . Bunları~ ıı 

- Öyle ise nedir ded1rtı· 
ne Fitnat?.. ~ıı' 

- Anamı babamı görece~" 
dedi. J<C'. 

Karım vakti ve hali oldU 1.-t 
de İstanbullu babasını göt1"1 !fi 
li tam b'r sene oldu. DöneJlle 
sı bana dört satır yazdı. 

"llfııhtcrem damadını. ~ 
"Rızam olnıaksızın sanl' ~ 

gili 1.-ı::ım batuı avdet etti.(~ 
fa1eti anl<ıth. Hatırıma ş1l .Jıl 
sel geliyor: ~ 1 

- Kcııdi 9eçemRm · ~ .. ~ 
kabak bağlamı.~. Şimi!ılıJ.: e!sl 
dcrmiyomm. Bo~mımtı'k. ;st/$f 
tım gelip seni görccekttt· cı1'i 
ben gelip seni görecefii."!: Beti'~ 

Onun beni gelip gofI11 ıJÇ 
dünyada yapamıyaca.ğırn 
yoktur. .~ 

Hayat birdenbire de~W.J 
Artık ne lise hayatı, ne g'7' t.Jf"'J 
da~Jı~lann sarh~ edici }11l i 
~ • - ·d9> 

de Kirazlı mesçitteki iptı 
kalmrştı. . . ce tıif 

Şimdi ı...zıın boylu, ıoıfl ~ 
bul kızını bos bir adada. • ~ 
bakarak hc.tırlryor, ki.rn.SC~g.).,tı 

v • 1· ist bıt l• 
yacagım, gız.ı, ego bif' 
den ya.ı:;ryn.rak saç sobaY3tı~,ı' 
daha ahyor, kurumuş ha ııt 
cma gir.li, bilinmez bir. Jll;tl 
kan ~rıl 8aM1 su scs,erı ~ 
Ve bu son hatıralarla soıı 
.idareye çalşyo~ 
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Taç giyme merasiminde 
10,000 kişi çahşacak 
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P:ağa a!ınm~ş 
ses· er 

Posta pullarının üzerinde kullanı. 
lan 1..amkın büyük bir kısmı Sudandan 
gelir. 

Bu senenin mayıs ayının on ikisin- ı 
de İngilterenin )eni ifratı Altıncı 
Corc taç giyec~ktir. Taç giyme me. 
rasimi için büyük bir program hazır. 
lanmıştır. lüahn geç-ecl'ği yollar ta
lin edilmiştir. Bu yollara dünyanın 
her yerindt•n on binlerce insan dola. '- Çtrk lıbnnı buamn ki ~ delikanlı/ bi, tavukgöğsü, tablanda ne var ne yokl 

· l-fa1r eı, Yahut da Gürcüdür!_ dök ortaya! 
ta.L Ilı da de~") C:..lr.:l • • • 
-vı~. gı • ~ ve tem.aıl ol Horoz şekercının kmk camlı kutu • • caktır, 

İşte hu kadar kalabalık olacağını 
düşünen lngiliz makamları 10,000 kişi , llit · 'ft aunun üıtünCle ve içindeki tekerleri, E-

>'iııt ~r;ı. koyU kumraJ kat; altında yÜp oyuncakçısmm kocakarı zrnltdan -"°' tih' Çift,. uzun kirpikler arasında m, davullanru, dümbeleklerini, kursak 
~ l>tr~~!ıl eözler... Hele ıimanın düdiiklerini; baloncunun her renkteki 
l'ttj bile gı. O ka<lar bembeyaz IU traı balonlannı alıveriyordu delikanlı ... 

insan ıck~sı on dört yaşından son. 
ra :ırtık artmaz ve 35 yaşından itiba
ren a1.almnğa başlarmış. 

• Jf. • 

de sıhhi yardımda bulunacak adam far 
temin etmiştir. Sıhhi imdat otomobil. 
lerile, ta~ giyme merasim programı r 

li-ı· 

~ bıyı::;avirnbrak. Kıvll' kıVll', mini Hafizenin, bir eli çenesinde, öteki 
~j rö~- ar. Omuzlar geniı mi re - şakağında kaldı: 
~. UUık k 
"lllcecil apı nu apı; bel de inadma - Edacığnn, bu oğlanı görür gör • 

.4.yd.: mez. iki kere iki dört, kesip atmadım 
b~ Jl!ılr .. I" bo 

Ça iç >'Uz u, ylu boslu, bak - mı? .• Bu ahu ıözlü ceylan ya Çerkes, 
~ .. hile ır-~cak, Ebuıısuut Efendinin kı- ya da Gürcüdiir demedim mi? .• Nenin 
~ ~ıleden çıkaracak bir erkek cil- nesi olduğunu şimw anladım kim bili -

lngilterede Kraliçe YiktÔrya n 
BaşvekiIIHden G ladston ve Dizraeli. 
nin, şair Elizabet Brovning ve Kırım 
muharehesinde büyük hizmeti görü. 
len hastabakıcı Naytingeylin plağa 

alınmış sesleri htıla muhafaza edil
mektedir. 

• • • 

yollarında hekliyec<'k olan bu ad:>m 
lar, halk ara~ında herhangi hic ba. 
yılma ,·eya kaz:ı hadisesine hem~n ~ !' 

ti~eceklerdir. 

İşin ş:ıyanı dikkat tarafı şu ki. hı 
yardımcı adamlar, görecekleri vazi
fe i~in para almamaktadırlar. ~adece 
yardım aşldfe calrşacak?:ırdır. Netice 
itibarile, bu fedailerdl'n bir~oğu taç ~e '-end· · 'O ' " ını tutamadı: 

~ roap 
Ylcıin· u, Peyledikten ıonra işte 

yor musun? .• Hünkann ya kayını, ya da 
~ayın 2adesi... Baksana, parayı pul yeri
ne harcıyor •.• 

A~~ böcekleri, Japonyada gecele. 
ri verilen bahçe ziyafetlerinde pek 
makbuldür. Böyle fırsatlarda bahçe 
sahiplerine satmak i~in ateş böceği 

toplıyanlar n bunun ticaretile zen . 
gin olanlar vardır. 

giyme merasimini de görrniyecektir. • 
Yüzlerce bayılan insanın imdadına Sabık Krahn ştıtotfa aldırdığı son reaiııt 1'Ycblct 

1 Ptyleıneli. Ceheneme aeccade el... ~, 11., 
-~i IOtıra zebaniler de maşallah ... 
........ Evet .. 

'ltiıııı oyl~ hakkın var dc:i anne -

lıi. ~dııı el ... 
~ '' halde egıJ mi ya, ağzının ıuyu ak-

Kocakan, İnce belli genci daha dik • 
katle süzüyordu: 

• • • 
Bir~ok kimselerin tren seyahatle-

koşmaktan ihtimal, merasim seyret. 
meğe vakit bulamıyacaklardır. 

Bu adamlar, merasim günü birka~ 
adım ua ile dizilecektir. Yan sokak. 
larda muvakkat istasyonları kurula
caktır. 

Mm. Simpson 

dcf a lntıtlaka bir kuıur ela bulma-. ' s-: ~·:. 1 ~ Li,. ~ı· -Ozum yok, Allah için bğ gİ· 

- Kız, lcarşındakinin (rengi nıyuna) 
bak bir kere ... Yana.klan, kaymakla don
durmnrın üstüne vİ§nelinin kanşm.ııı 
gibi. Tıpkı öyle hare hare dalgalarumş .. 
Ağzının hokk'!\ misalliğini, dİ§lerinin sa
kız gibiliğini, b•yıklannın ibrişim gibi -
liğini görüyorsun... Hele endamına bir 
bak ... Uzun boy, uzun yapı, ve lakin ne 
Hırvatlarınki gibi zebella, ne de ha • 
dnnağalar gibi aırık... Ayağa kalktığı 
zaman gördün mü? .. Beli, an beli gibi 
ipincecik... Bu genç, Ali Osman devle
ti padişahının k:ıymçosu değilse ıu k~ 
ca ağaç h<:pna yık•lsın da altmc!a can 
vereyim. •• 

rinde ön ve arka vagonlarda oturma. 
dığı görülmektedir. Yapılan soruştur . 
malarda anlaşılmıştır ki, tren ka1,a
larmda ekseriyetle trenin ön ve ar. 
ka vagonları iç içe geçiyor. Neticede 
ölenler bulunuyor, nihayet yaralan. 
madan kurtulmak olmuyor. 

Böyle uzun boylu beklemeler esna. 
sında bayılmaların sebebi hatalı ye. 
mek yemektir. Ahali, böyle donanma
Jara çıkmadan evnl güzel ve esash 
bir yemek yeme1idir. Yalnız sandoviç 
yiyerek bütün gece beklemek, en kuv. 
vetli hazım cihazlarını bile sinirlerle 

Nisanın yirmi dördilnde 
sabık kralın 

ganına geliyor 
~, lyj ~kanh; Yakışddığına Eevkala -

"' il .. °'ı llına başka takmundan ga· 
'"'- oy eı' • b. • --.Plar ını ızlerden zıyade başka 

ll1ırıu ~ar ... çakarsın a, dci anne! .. 
r~Yor, '~Ylüyor ve lakin ileriye yürü
"'lde... 8 Yatr gilmiı, bayab kalmış 

~ ~ t~" lc~run da, ta.zenin de diz bağ-
~Otla~d.ı ·~~ti. Bir türlü ayak atamı • 
•oıç '1tı ert:re... O civarda, boı bir •· 
•e:- Yok ...... ., B" - .._L_ 'eler- le ~ ... • •• ır nc:tn;ecik oturu -
le~ ... ':tı kenara .... 

tcı, ,.· •a'I. • • ..... s~d ,,ıpf<'A yeh§ti: 
~lll:ı alya nu, hasır D11' 

' "" 
1 

Eda vereli: oııe iJc· 
...._ )(\lı ı ıandaJyaf.. 

'ot ~ "'e. malı ve? •• 

'~\' .'* iki kahve getir .. 
"' • eQ taL!• • d B "-"\'trtnj ı;ııı ıpnaıı a... qmı . ya. 

""\.;;.. §, et.rafa göstermiyereJc. baı-
1 ""'Ilı a" 
~ ~i i g~na doğnı gö'ürmede ... 

tlı~or ~reij ediyor ve dayanamayıp 
'~n: ~ d .. ı dirJı- • • '1 v_ 

' "~ii .. -.. gctireyun mı... n.a -
._ , hid .. nun en halisi.. Su makamına, 
..._ " leti . 

~:it ruiın. Mezesini hstıkçrlar-
k. :'' çılıu-dlln aln-srnız .. 
~e "l 

~' llıt~ 0 i: anı gusturdu: 
~?~ıt ;rne İyilik aağl k. •• Biz Sultan 
~,llıt: l:ıtıt Udu&u muyuz a çocuk? .. Git 
~i ,/Y• geMiğimi-ze, geleceğimi • 
~ ı'1nıln bne )\ .:-clltchıı e ..• 

~~İiı-cii ~ al;.ıı.on altına ... Çerkes ve
\' bi.,. lroa:eli, karşısına geçenleri gö-

t.~ ·~kat d ha co§tu ... Ne hovar • 
)). '1tt- t Clı açık. 
~ ~~ ıeyyar aabayı, Jirnonotacr
~ ~. ~· kes~eciyi, fındrl<çı hs
,1& l:)l\iı:> llebicivi. horoz §Ckerciyi, 

klrtı 0Yuncakçısını ve baloncuyu 
'\' Yordu: 

tıtrn,. ~ . • 
""-~. l:ıi za yan:ı,, dagıt b ze buer 
,"ııtıi rer- terbet.. 8o§8lt be herif t ... ' ~'"-~toplanan çingene kanlanna 

,':', l' Odil n.. el vurmada: 
~·~~Relin buraya! için Jimo -
ll\~Çl 'leri, parası benden! .• 

~~ .\' "e fıst kçıya: 
;. baba, ho§alt önüme işport8-
, "-~ 
~~ U~ a bacırtı: 
~~ ~ hernşeriler gelin buraya. 
''lı~~tlayıncaya kadar yiyin!. 

' ıcıYe: 
\'\ıti 2oti, mahallcbi, kıızan:li-

... 
--·~--.... 

~~A "'~~~;;;;·;;~-;;;~•;•• 
~ ~ "01tto 

I• \ ~ ~ hu rumuz Pazartesi günleri 
' l~h Ç\Jktan ytrmlye kadar ga· 

ltıı anestnde, Cumartesi günleri 
lı(ı;:."' 19 a kadllr Ulell Tayyare 
'~lt>ıl'ııcı.ı~ltırj dslre Uı,: numarada 

ı... c.._ 'lı\ıı 8'"1ınızı y~dl kupon mul~e- ı 
'll~~~ td r 
t~"lllııı ~taı . : 
h..~-: l'e!JJ 1kıarı doktorumuz <1.8 bu : 
ıl..~~~ lan(' ini t:ıtrtktfrtp kendisine : 1 
""il.o "• Cı.ıl'l! • , ··~ l~ ~" nru-sı, salı, perşembe i 1 

'\.'."~t~-~ıtr,t.,: Aksarayda, Mlllet cado iı 
"..._ ,ı:ı, 1 <'arrııı kar~ı:ıtnıiakl mu- : I 

-....... t;<>cukıarmıza bakııcakt11' : ....... . ı ............................... J 

Hafize ile Eda, ikisi de manyetizma 
olmuı gibiydiler... Kahveci aandalya -
larmın üzerinde, gözleri karııda, arada 
bir de biribirlerine hııltıdaJar ... Kalka
mıyorlardı yerlerinden. 

K.aqıki ağacın altmdan bir (medet) 

Sıhhati ve itidali muhafaza etmek 
beraber alt üst eder. 

Bayılmanın diğer bir sebebi de mtt. 
için hazan ne kadar küçük şeylere dik- cadele ve asabiyetttr. Kalabalığı teş-
kat etmek lazım geldiğini düşündü. kil eden ahali, kolaylıkla hareket e. 
nüz mil? 

derRe birçok hadiselerin önU alınır. 
Arada bir kııarız. Sebebi nedir? İngilteredeki taç giyme merasimin. 

Tahlil edeml'yiz. Halbuki bu kızgın. de bayılma hadfselerlntn şimdiye ka
lık, mesela bir ) orgunluktan gelmek- dar görülmemiş derecede çok olma. 

tedir. ımdan korkuluyor. Çünkü pek çok 
Merdh-enleri çıkarken ne yaparsı. kişi toplanacaktır. 

Sabik lnıfltere Krab Vfn&ıor Dl.. 
kil, Madam Slmpsonla evlenme tarthJ.. 
nl tesblt etmft olduğu cihetle Kral .,. 
ileslnden davet edeceklerini de karar. 
Iattırmıştır. 

Anla§Jldıfma göre, Vinaor DL 
ktl, karde!)lerlnden Kent Te Gl~ 
Düklerini Yiyanaya çafmnı§trr. 

E-.lenme Enzefeld pt.nmda sade 
bir törenden ibaret olacaktır. Madam 
Slmpson şatoya nisanın 24 ünde gele
cektir. 

mııa: nız? Ayaklarınızın ucuna basarsınız --------------------------------
değil mf? Tamamen yanlıştrr. Her f Ş0 retf er: 

Nalei cfganunı ıöı etmiyor nlim 
felek 

lmşamağa ~ütün tabanınızla basınız • • ..__.. ---
Bu sizi daha az yorar \'e netice ftiba. • Yen ı· bir kanun Çerkea güzeli, bu ilk mııraı çınlat -

b. ikinci rrusraa ıiriıip: 

Ah ve vah kalbimi .. 

Derken, ardını getiremedi. Çünkü 
ayık aarhoı Hafize, ablıvenni§li: 

rlle keyfiniz daha yerinde olur. 

Kusur?u insanlar 
düze tHecek 

- Allah aşkına nale ve efgandan, alı 
ve vahtan girifme tosun yavrum. Bir 
ok bulup nişanla bize, sinemizi del, iki 
kurban ver de ondan sonra feryat ve . 
figanına devRm et!. 

Saniyesinde, Leylek Nazif yanıtJıver· ı 
mez mi en!'le kölelerine: 

- HaEize abla, bugün fazla kaçırdın 
ıaJiba?.. ı 

Piç Edanın İçyüzür.ü tanıyanlardan 
olduğu halde hala kavrayıamanu1 kim 

~~~~= 1 
- Hafizeciğim, dinin, ıartın, dört ki

tabın aıkına kim bu hazırlop yumurta, 1 
ağırlığınca altın eden bu pırlanta? 

Ded:k a, HaEize ayık sarhoş: 
- Ağırlığınca altın etmesini çoktan 

geçtim, birkaç avuçcuk lira tuba dün -
den bitim! 

Karııki ağacın altında, gazeli yanın 
bırakan dalikanlı, etrafa (nazar endaz) .. 
Leylek Nazili oraya gönderen ve Çan
çeşimle muntazır olan muhakkak o .. 

Abdülvehhap paşa ko:1ağının araba
cıbaıııı Sivaslı lbrahim ağa. paldır kül
dür görünmez mi karırdan? .. öfkesin -
den yüzü mosmor, gözleri k!ln çanağı, 
fellek fellek kocakarile gelin hanfendi -
yi aramada ... 

Hafizenin aksatası daha kayruımada; 
kıvamına ha gelw, ha gelmek üzere .. A
rabacıyı görünce hemen yere yan üstü 
uzanıverdi ve birden dönüp, namazday
nll§ gibi de secdeye yatmış gibi yaptı .. 
Edaya çimdik çimdik üstüne: 

- Çabuk yat yanml8; ba§ını yere 
koy, ıı.amaz kılıyonnuş gibi yap, hö • 
dük geliyor! 

Arabacı lbrahim ağa, ortalığı do • 
ln§ıyor ama onlann, knlabalrktan uzak, 
en son bucakta bulunacağını aklma ya. 
tın-mnmı§. Herif yürüdü, geçti ... Öyle 
hiddetli hiddetli aolWnada ki.. Bir aa -
atlenberi, ıudökmeden dönecekler diye 

1 
bekleyip dunnut; ayranı kabarmıı. 1 

{ Ark4$ı var) i 

Daily Tclegra]Jh ya::tyor: 

!ngilterenin bütün millete şamil o
lacak bedeni sağlık programı, önümüz 
deki bahar mevsiminde tatbika başla
nacaktır. Ve ya.?.m bu program her 
noktadan tatbik edilmiş bir vaziyette 
olacaktır. 

Gelecek bir kaç gün içinde kadın 

ve erkek sporculardan ve bedeni ter
biye dersieri vermekte ihtisas sahibi 
60 atlet, hükfunctin 2,000,000 sterlin
lik ve üç senelik sağlık plarunın tefer
ruatını tamarnlıyacaktır. Bu plan, mil 
letin bedeni sağlamlığını tekamül et
tirmek için hazırlanmış ve ge<;enlcr. 
de hükumetin Beyaz Kitabile ilan edil
mişti. 

60 atlet, iki bil yük istişare konse
yinin azası olacaklardır. Ve bu kon
seyler, kötü yetiştiçıneye karşı ve ku
surlu bedenler:i tekemmül ettirme yo
lunda açrlan mücadelenin ön saf mda 
olacaklardır. 

Bu işi görmek icin davet edilen spor 
cular arasında, "İngiliz kadınlan sıh
hat ve giizeltik cemiyeti.. sekreteri 
olup, sporcull'kla Nk tanınm'ş genç 
Bayan Bazot Stak bulttnacaktır. Bu 
genç İngilz sporcusunun bir resmini 
koyuyoruz. 

Kazaya karşı sigorta 
Artık caddelerden rahat, rahat yü· 

rüyebilirsiniz. Size bundan sonra fO

för; omuzunuza dokunan bir Azrail 
eli gibi soğuk gözükmiyecektir. Ara· 
baya, otobüse, tramvaya, trene, va
pura binmek için mutlaka cebinize 
bir vasiyetname yerleştirerek eviniz· 
den çıkmıyacaksmız. Şoförler sizi 
gördiikleri zaman artık bir kartalın 
bir kuzu yavr~sunu gördüğü za • 
manki hisleri taşımıyacak. 

Otobiisler ii.~tiinüze makineleş -
miş bir ölüm makinesi halinde yıkıl· 
mıyacaktır. 

Size bu ümitli, neş'eli, ve insan -
da yaşamak hissini besliyen haberi 
vermek için bugünkü şehir nakliya

tının kaza istatistiklerini yoklama • 
dım. Yoklasarri da ondan imanda şi
fa verecek bir netice elde etmek 
mi.imkün değildir. Çünkü bu rakam· 
lara göre hiikmetmek icap etse ka -
zalar gitgide artacaktır. Kazaların 

artması için J)amütennhi sebepleri de 
sayıp dökebilirsiniz. 

Bazı mütehassıs Avrupalıların iti
raf ettikleri gibi Tiirkiyenin şoför -
leri başka memleketlere nazaran ve 
memleket şartlarına göre en az kaza 
yapan insandır. Müteha1:1srsm bu sö
zü sadece güzeldir. Fakat siz bir de 
bunu kazaya uğrayan İnsandan so • 
runuz. Mantık, nazariye insanların 
kaybolan canlarını, yefinden oynı -
yan kalçalarını tekrar yerine getiri -
yor mu? 

Mantık, nazariye ve sebep ne o· 
hırsa olsun Türkiyede nakliye vası -
taları yüzünden kazalar artıyor. ,,. ,,. ,,. 

F o kat ~i~rii siz hana d~yeceksi -
niz ki, kazalar artıyor, istatistikler 

eksilme alameti göstermiyor. O hal· 

••drl !'rte111 
de kazadan kurtulmak imkinmı ~ ~ 
sıl elde edeceğiz) 

· Meaele basit: 
Yeniden yapılmakta olan bir 

.. seyrüsefer" kanunu ile.. Mutlaka 
kanun yapılıyor. 

Bu kanunu herke1 muaka gı°bl 
boynuna takacak ve kendilerini böy
le~e Azrailden kurtaracak deme& 
§Üphesiz gülünç bir hareket olur .. 
Fakat iddia ediyorum ıeyrüıefer kr 
nunu kazaya k8J1ı en kuvvetli müer 
yideyi ortaya koyuyor. Bu ne defter' 
re basit bir ceza yazmak, ne de.,.. 
dece bir değnek parçaaile yol ahen • 
gini nizamlamak. Ne de mahkeme 
kapılarında insanlan aüründünnek • 

tir. 

Yeni kanunun bir kale gibi orta• 
ya koyduğu, ve insanların hayatını 

korumcı.k icin ileri sürdüğü nokta 
gerçekten bir tılsımdır. 

Nakliye vasıtalan büyüğünden 

küçüğüne kadar mutlaka yolcuları • 

nr sigorta ettirecektir. 
Sigorta bedeli cürmü meşhut mah 

kemelerinin seri kararından sonra 

derhal tediye edilecektir. 
Buna benzer bir karar 932 sene

sinde lsviçrede tatbika başlanmı§tır. 

Ba~ı boş, ve insanların canım su 
gibi harcayan nakliye vasıtacılığınm 
gemlenmesi bu suretle salim bir ha· 
le girecektir. Hiç olmazsa kazalar 
mevcut §artlara göre daha normal 
rakamlara düşecektir. 

Kazaya uğraynnlara sigorta be • 
deli, korkarım ki bu defa yüzde yüz 
isahet eden bir piyango tesiri yapa • 

rak yollarda kaza arayan yolculu& 
raatgelmiyclim. ' -
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. RADYO 
§_ovqet tedhışçilerinın muha~ 
mesınde ·Radek'ın son sözt!! 

Türk Maarif Cemiyeti l[JGünıakQ 
Eşya pıyankosunda kazananlar li'ro ram• 

öGLE NEŞnlYATI: '' B a TilTk Maıt:ırif oemf!Jetıi eşya piyan-ı 
gommu.n ayın yedisinde yapılan keşi
d&inM ka.ııanan numaraların bir 1.."'1.s. 
""'"" dün ne§T'6tmi§tik. Tamam1n1 da · 

No. Lira 
51768 10 
52358 5 
52481 10 
52605 10 
52920 5 
53116 10 

No. Lira 
52083 5 
52438 25 
52498 10 
52858 25 
52928 10 
53250 5 
53499 10 
53707 100 
54099 5 
54363 10 
54890 5 
55512 5 
55723 10 
55943 10 
56143 5 
56390 10 
56529 5 
56792 15 
56975 5 
57230 5 
58185 10 
58399 50 
588615 10 
59447 5 
59886 25 

No. Lira 
Saat 12,30 pU'ıkla tUrk musikisi. 12,liO kalarılıa ders olsun~ 

52266 
52477 
52592 
52902 
152941 
53337 
53548 
53923 
54158 
54657 
55378 
55629 
155748 
55958 
56179 
56493 
56575 

5 Havadis. 13,05 Muhtelif plt\k neşriyatı. H.OQ 

5~ ~ 
5 1 AKşAıı NEşnıvATı: "1 ahsil nörmüş ınsan lar o!dugo; umuz ha11 

bugUtı 1'm'iyoruz: 101 Saat 17,00 tnlul~p dersleri Üniversite • "':i 
10 1 den naklen Mahmut Esıı.t Bozkurt taratın • 
lO dan 18,30 Plt\klo. dııns musikisi. 19,30 Spor No. Lira No. Lira. No. Lira. 

14898 10 15030 5 15088 5 
15099 ~ 15527 10 15731 5 
157-i6 10 15748 25 15766 10 
16135 500 16287 10 16465 5 
16529 25 16532 5 16597 . 5 

,. (V) 16783 5 16835 500 

53489 5 
53630 5 
54035 10 
54298 10 
54692 10 
55512 5 

mlisahabeleri: Eşref Şe!ik. 20,00 Vedia Rızo. 
5, ve arkada,,lan tarafından tUrk musikJst ve 
5 hıı.lk prkılan. 20,SO Bay Ömer Rıza ta.rafın• 
~ dan arapça havadJs 20.~5 Cemal 1~11 ve 

5 arkadaşları tara.tmdan tUrk mus!ldsl ve halk 

1 
1 ş:ılrltıri: So.at ayan 21,15 Orkestra. 20,10 25 Ajans ve borsa haberleri ve ertesi gımUn 

5 programı. 22,SO Pldkla sololar, opera ve t"• 
16950 5 16992 10 17189 5 
17225 15 17312 10 17382 5 

55668 5 
55936 5 
56107 10 
56189 10 
56527 10 
56592 5 
56909 100 
57113 200 
57517 5 
58383 5 
58499 10 
59215 10 
59792 10 
59980 50 

2!5 peret parQ&)an. 23,00 Son. 
10----------~--==-=--.------~·· 

2~ 1 Takvim ı2 c~~:t ı .... ..,..., ıo 17439 25 17769 5 <.1umnrtr.ııl 

17986 5 18042 10 18149 5 
184M 15 18450 10 184 73 25 50 Hı Zilkade 

l.i Şubat 

1 Zilhicce 
o fü) 

17,40 
18485 5 18521 5 18773 10 
19109 10 19130 5 19165 1001 
19321 15 19493 50 19694 100 
19869 15 19871 5 20001 5 
20114 !5 20171 50 20212 25 
20334 5 20345 5 20523 5 
20533 10 20778 5 2094 7 5 
20966 10 21022 5 21090 5 
21103 3 21289 5 21321 100 

56853 100 
57094 100 
57425 15 
58218 10 
58410 5 
159154 10 
59513 10 
159921 5 

21480 25 22019 5 22169 5 Nihnyeti (62) (70) (715) ite biteli 
22290 10 22327 lO 23041 50 numaralara birer liralık yerli malı 
23159 100 23534 5 23632 5 eşya verilecektir. 
23703 15 23773 5 23867 25 İkramiyeler 15.2.1937 den itibaren 
23943 5 23945 100 24227 10 Ankarada Anaf artnlar caddesinde 
24242 10 24574: 10 24686 5 Tilrk Maarif Cemiyeti Genel merke-
24792 50 24885 25 25051 25 :r..inden dn.ğıtılacakbr. 
25310 5 25429 10 25544 10 tst..ı.nbulda. bulunanlar ikramtyele-
25610 10 25741 25 25862 5 rini Yentpostahane karşısmda Erzu. 
26364 10 26509 5 26971 5 ı rum hanında. ikinci katta. Tilrk ~ 
27008 5 27221 10 27231 50 rif Cemiveti rcsmt llft.n i~leri bUrOBun-
27306 50 27346 5 27648 5 dan alabilirler. 
27082 10 28097 5 28157 251 7 Mt\yt!! l937 bı.n1ıine kadar Blm-

;Un <.IOS°'lflJ 

Jlln hatıı~ı 

~barı 01\lllllZ. 

)ğle namazı 

ikindi oaınu 

T ıım .:eçeo gUnlen 
TıJm kalM gtınlerl 

7 00 
17.!19 
o J:; 

12 28 
l.'i.19 
l 7 •• i9 
1909 
s2rı 

4.i 
• 22 

fi 1 "\ 
f ') 28 
1520 
:1 ııo 
19 l I 
519 

44 
321 

ISTANBUL 

Şehir 

BELEDiYESi 

1 ı qa t ro su 
Fransız Tiyah'oa 

O?eret Kısmı 

Bu ak~:ım sut 
20.30 da 

BAHAR TEMiZLi( 
Komedi 3 perde 
Yazan: F. Lorusdale 

llllllf (lf 111111 

~~Lll~. 
JJınımıil 

Tür:.tçeye ~eviren: Avn. G.da 
Fransız Tiyatroıu Operet Kıımı 

Bu akşam saat 20,30 da Aşk Meldebi 
28304 5 28467 5 28544 50 mryan ikramiyeler talim:ı.tnamenln 8 
28562 " 28616 5 ?8678 10 Yaı:an: Yusuf Ziya - Besteliyen: 

u ~ incf ma.ddeef mueiblnce Cemiyete b!. 
28810 5 28840 5 28976 25 Muhlis Sabahattin 

rakllmrş 11ayılaca.k ve verllmıyecektir. --------
29001 10 29046 6 29081 5 ·--'------------
29164 10 29834 5 30146 10 sut ~otukhtrı '~!n 
30182 5 30241 10 30268 5 Osküda.rda bulunan Çocuk Bakrm 
30347 15 30424 5 30644 ~ evine a.ynca sut c;ocuklan için bir pav 
30657 10 30711 5 30791 25 yon il~ve edllmt":sine karar verilmi~ 
30882 f5 30904 10 31207 5 tir. Yakında bu kısı:m da hazırlanarak 

Konser:atuva.r talebelerinden ku

31248 5 31471 10 31596 10 açıla.ca.ktır. 

31616 5 31669 5 31739 10 y· z kl,iİlk koro 
31843 5 32213 10 32578 5 

Şehzadebaşı TURA · 
tiyatroeÜnda 

Yarın a.k~am saat 
20,30 da 

ESKi HAMAM 
ESKi TAS 

rulan yüz kitllik koro ~lılP?lalarmı --------------32633 5 32674 5 33039 5 
33082 5 33278 10 33285 l5 
33379 5 33394 5 33557 50 
33605 5 33798 5 33817 5 
33836 10 33848 5 33884 5 
33891 5 33945 5 33961 5 

:sıklaştırmıştır. Koro heyeti 15 martta 
Fransız tiyatrosunda ilk konserini ve
recek, halk türküleri ve Garp eserle
rinden bazı parçalar söylenecektir. 

34114 5 34158 5 34174 50 .-------------
34323 5 34355 5 34361 ıo Zahire satışı 
34377 5 34466 10 34567 5 
34800 25 34857 10 35002 5 
35011 5 35269 10 35340 5 
~357 5 35439 5 35487 10 

/3tanbul Ticaret ve Zahire Bor3a,. 
aında muamele gören 

(kilo) mcıM.eıer. 

BİR DEFA YA MAHSUS 
16.2.937 Salı akşamı 

NAŞiT 

AŞK 'JfEKTP:BI operetinde ayrıca 
NAŞİT tarafından l perde komedi 

BORSA 
1t 2 937 

35845 10 35973 25 36161 3000 1 - tTHALA.T: ~ğday 220, arpa ııo, 1 -------------1 
36177 10 36681 5 36759 5 çavdar 115, yapak IS9,ıs, tilUk 4,IS, mwr Rhalannda yıldı• ..-n·Uı ut.uüur ,._ 

tt.clt muanM'Jf' ıurerııerctlr Kııkamlu 
36911 5 37094 10 37364 25 105, beyaz peynir 12, un 88, mercimek l1 ,..., n dtı ıuıptuııt ..ıııtq rı..uuar110 

!Mulye 3, bulgur (J, pamuk 2 l/•, zeytin ı ------·--------11 
87373 5 37582 5 37601 10 yağı 12,6, pamuk yagı 88 ton. 

87785 50 37932 10 38132 5 İHRACAT Yoktur. 

38398 5 38444 5 38453 5 2 - Sat.ıglar. 
38506 10 38526 5 385i5 5 Buğday yumuşak k11o8'11 il kuru, %2,15 

38691 10 39058 5 39275 10 paradan, buğday eert kilosu e kuru' SiS pa-

flARALAR 
'SlerllD 
•Dolar 
•Frank 
• Liret 
• Belctka 1't 

620 
U3-
117-
w 

0 Şl1111 A. VUI 

turya 
•Mark 
•Zloti 
• Penio 39559 10 39686 5 39641 5 radan, e kunı, 37,ıs paraya k&d&r, bugd&y 

kı:zılca kilosu e kunı3 • para.dan, arpa Anı..· • Drahmi 
89785 10 39967 5 40032 5 dol ldlosu • kunıo 81 paradan 15 kuruta 1 • Inı~,. F'r 

8' 
n- 'lAy 

23 
23 -
23 
1' 

40316 10 40404 5 40546 5 kadar, mzsll' un kilotu ' kurut 88 pırr. 
40647 5 40679 5 40709 10 ılıuı IS kUTUJ • paraya kadar, ıu:wn kflc-
40762 5 40877 10 40907 10 su l1 lmnıııt:ı.n, Atyon ince kJlosu 1510 in;.• 

40945 5 41100 5 41119 5 nııtan ıstıo kuruea kadar, uruk mat klloeu 
HO kuruftan 150 ku~a kadar, yapak A• 

4:1191 5 41785 5 41857 25 nadol kilosu 66, kuruıtan. yapak Trakya 

42224 10 42255 5 42510 lS kilosu 75,15 kuruştan 79 kurllJa kadar, 
42552 5 42758 10 42796 5 peynir kaıs.r kilosu 89 kuruştan •o kuru• 
'2901 5 42978 5 42995 5 ıa kadar, Zerdeva dcrlııt çitti 8100 kur,:r 

43066 10 43098 10 43106 200 tnn, sansar derim çttt:t 31100 kıtTU~tan •ooo 
kuru3a kadıır, kunduz dortal çt:tı 1218 ıcu. 

43317 25 43326 1000 43368 5 nışta.n 1600 ku~a 'kadar UJkt derisi çit• 

43421 10 43422 10 43517 10 U 400 kuru:tan DG:S kunı:a kadar., porsuk 
43542 '5 43708 5 43722 5 derisi çifti 62:5 kuru:tan 650 kunı3a ka • 
43830 5 44162 5 44506 25 dnr, ç:ılc'ıl derisi çttu 200 kunı!truı %50 
44624 5 44825 5 44885 5 lmru,a kadar, tnvı;an dcrlsi adedi 21 kl!e 

ru~ta.n 25 kuruşa kadar. 
45027 10 45565 25 45612 . 5 s _ T~LGRAFLAR: 10-2-931 
45809 25 45908 100 45962 5 Londra, mısır Laplata ıubat tahmfil 
46027 5 4Cl()77 10 4G113 5 k,ortcrt 2ı &ıllln l,11 peni kilosu S kr. ~l ıan• 
46193 5 46270 lO 4G374 10 tim. Londra keten T. Lap!ata §Ubat tah• 

46539 10 46793 !') 1GSSS 50 mlll tonu 11 ıterlln 115 şilin klloıru 7 kr. 

47063 12 snnUm. Anvera arpa eUlhtan mart tah-
5 47125 5 47180 !'i 1 l'i 00 ı·· m 1 t.losu JZ:ı B. tr:ııık ki. ~ kr. :?2 

47209 50 47240 25 47416 1
5
0IJ mllsnn•ı...,, T ı ,,._,..ıut bu,.day mart tahmilt 

47474 10 47l8S 10 47576 rıo libre& 8 ıllln 7 aı• pent. ki. s kr. es 
47824 5 478~4 100 48404 10 rıantım, ~n· -o bu~d..'\y Harhlnur ma)'11 

•Leva 
• ıııortn 

Kron Çek. 
Pezf'ta 

&7~ 

23 -
66 
76 

•Dinar 
Yen 

•Kron tav~ 
•Altın 

• Bıı.nknot 

1)2 

ç &< L ER 

617. - • Viyan. 4, 2"'31) 

• Nevyorlı O W30 • Madı10 11 33 j.) 

• Para 17 O'J • Bnlln 1974.0 
• Mllbc: 16 03!?3 • V&f'J01'9 4 1875 
• lh11 kııel ' 7000 • Buı:I•~· '3700 
• 4t1na 8S 4~'12:> • Bllkret 105 4275 
• Celll'TI't 3'3 • Be-lın-a.c 34 60'J.> 

• &tya Ms.13 • Tokoham• 2 734.3 
• Amltl'rdan l 4;;73 • MOlko.. 2-l ~ 

• Prııt 22 7741 • Stnkhnlm 8 14.M 

E::ıHAM 

iş Baokıun 
Anııı:lıllU 

~tr Rayrly 
,-

Merker flank • -
U. f!iJ:oruı 
Ponrımoob .-
ettkrazıar 

rr.unva1 
• C,..'lmf'nto 

( tıyon Deı 
$ark Del 
Bal)'9 

Şark m .,,. 

1465 

rehvlller 481A1 10 48753 5 48%Q lO tahmlll buşe!I 1S5 31' aent ki. 6 kr. 23 
1 

r.ııı.ntım, Vlnlnek h'.l~day Jıflzıltnba mayıı • tl>U T 8'w ı 2:? 15 ı!:lektrtlı 
48871 5 ~83C'5 5 .d8~59 "5 tıt..hmııı b-:ı• .. H 1211 111nt ld. ıs kr. 95 u.ı:• 
~31) • <Q5::i7 50 4.A765 25 ''11, :mımhurg iç tmdık Gtruun derh:\1 
49769 5 4{)926 5 4{1!)1:-ı 25 t.'lhm.11 100 ltl'osu 1115 r_ ı..-..~ıc kL 78 kr. 

80102 10 ~n267 10 50372 !5 ı •ı l!&ntlm. IT"m'b ır~ tc: fm .. •· J .evan d,.r • 
~22 l5 5QA78 10 !'}()515 lOO h:ı.l t-.,..,,.,ıı •/\ Ok1losu 11S4 R. mark ki. 11 

l<r. 90 santim. 

• , , • D 2120 
••• aı -

Erıenı hıtfll 

unıı • u 
18 l:rınmmı 

.-

ttıntım 

•~dolu ı 

• Aııaıtolu O 
4naJolu m 
UUm..tlA 

.-

Mf'Ol 10 50917 5 50962 !5 
ıs1216 10 51375 10 51691 ıoı------------•--·---------" 

suçumuzu geç anlamamıza 
.çok teessüf edıllr,, 

Radek, kendislnln vatan haini o. suçluların bütün sözleri biziJıı ,r' 
Jnrak suçlu olduğunu kabul etti~ini, 
binaenaleyh milciafaada bulunamıya
cağını, hatt~ suçunu ha(ifleticl de. 
lil de göstcr~miyece.;fni, bu hare. 
ke!e kendi isteğile girdiğini, çünl\ü 
eV\'eldenbcri bu gurupa mensup oldu· 
ğunu \'e onların beraber o yolda de. 
\'n.m ettiğini söylemi~ ve şöyle de. 
mişti r: 

• 
Bu suçlu sıralarında oturanlar IUl· 

dece birer hnydudtur, birer CMMtur 
denilme3inl kabul edemem. Bunu ken .. 
dimi müdafaa i~in yapmıyorum. Va. 
tanıma ihanet ettiğimi, bu ihaneti ge
nerallerle hir'e"'erek yaptığrmı itiraf 
ettim, Döyle bir ihnndi generallt'rle 
birlllt1e ynpmnğn mUsaade olunur dl. 
ye bir hükUm çıkaracak değilim. 

l\Ie·elenin esası şudur: Bu dav:ı. 
lhtil.11 karşısı teşekkUllerin bulun. 
duğuntt, harbin hazırlandığını, Troç· 
iticilik terldlatının yeni bir dilnya 
harbi hmmlryan kuvvetlere hi:.ı:met 

ettiğini göstermiştir. 

Bunu gösteren deliller nelerdir? 

Bunu ort:ıya koymak için elde iki 
kişinin ~özleri bulunuyor: Troçldc1en 
mektuplar alan benim. (Fakat bu 
mektuplan rnanlesef yakmış bulunu. 
yorum sö:ıluim ve Troçki ile konu~. 
muş olan Piyatakovun sözleri, Diğer 

1 Polis Haberl•ri 1 

~odrumda sakla-
nan sarı attınlar 
K:ısımpnşada Çelebi HUsrev mahal

lMinde oturan Firdevs jolise ba.gvura. 
rak bodrumda sakladığı 39 a.ltm Ura.
sının kaybolduğunu ve bu paranın a.
lmma.:smda. akraba!md::uı boya.c1 Mu
hi ttinden fÜpho ettiğini söylemiştir. 

'Muhittin yakal~ar:ı.k hakkında ar~· 
tır:ma.ya ba§lanmı§ttr. 

170 L ırayı ça·an suçlu 
aranı·~or 

Şi"Ude oturan Ya.kup adında biri 
otomobile b:nerek Osmanbeye kadar 
gelmiş, oradan da tn.ra.mve.yla İstik· 
lA.l c:-ddeeine gitmiştir. 

diklerimfzin üzerine dayanıyor, ,, 
Eğer karşınızda bulunan~r 4~ ce hukukuamme canileri ise, 1

1 
'il 

nızı neye istinat ettirebiıirsinJI 
reden bileceksiniz ki biı.im d_ecli),,,. 
miz hakikattir, - taşmaz hakiklı 

Şüphesiz ki mliddeiumuınf v• 
keme reisliği bütün Troçkicil°' ~ 
lesini biliyorlar, bizi tanıyortat• 
nun için, bizim sırtımıza tedh1 

)iğin bütün yükünü yUkliyere~,,ıiİ 
büyük bir ihanet cinayetini U 41 
ze ze,·kimlz için almadı~lll~ 
hiç §Üphe etmiyorlar. Çünkü ~ 
bir şüpheye sebep yoktur. 
kanaat getirmek güç der,ildif. ır 

... Benimle beraber ithalll edf1"; 
rin bir kısmı, bir memlekette J1 
yalilm kurulnblleceğf ni inkAt ,ı 
Troçkicl olnrak mücadele yolat'; 1 
mişlerdl Sosy:ılizmin 1931 - IJ,f' 

ut?ra dr~ı giir.JUklerden ceearetl~J" 
eilerek ben de Troçktnin f{kit 
uymuş n bu yola girmf~tilll. , 

Radek sözlerini fÖY~ bftlr,,J~ 
Hangi tarihi kuvvetlerin ,., 

oyuncak olduğumuzu tamaınile '1". 
dık, Şuna. çok teessüf o~unur IJ, ~ 
sek tahsil rörmüş insanlar olfl\J b'" 
ra:Fmen, bunu ~ok geı; anlant1f 'ti 
nuyoruz, Fakat, h'ç olmaL'A b• 
kal:ırına ders olsun. 

Askerlik • 
müke lefiyell 

16 yaşından 65 gol~ 
kaaar ha1 p zamanıtl 

her l ürk asker 
Yeni askerlik milkelleflyeti 

kmd.a haıtrlanan kanun pro 
&,vekalete verildiği bildirilııt'" 
Proje oimdikikanunun •'Yfrıoi 
dan 45 yn§ına. kadar her Tüt1' ~ 
askerdir fıkrasının •'16 ya~:,.~ 
ya,.na kadar bil tün mtııet d'' 
lik zamanında askerdir,, §ekliJl~ 
ğiştfrilmektcdlr. Du kanunu~r• t 
mun etti~ en mühim nokta fi, 
dmmın da Türk c-rkdi gibi ~ 
müdafansınd:ı m'ihim rol oY"~ 
'i"ıdır. Proje Meclisin mart iç 
da konuşulacaktır. 

Ya.kup tramvaydan indikten sonra 
pa.ntalonunun arka. cebinde bulunan 
parasının durup durmadığım anlamak 
istemi§ ve cebini yokladığı uı.man 170 
lira parasının yok olduğunu görmilf
tUr. Yakup polise başvurarak vaziyeti Er meni Patrikhanesi 
izah etmi~r. Suglu aranmaktadır. Meclisinin dava•• J 

ALACAK YVZVNDEN KAVGA- ıetll'.J 
Çakmakçıl::..rda oturan kunduracı çı- Erm.enice "Aravelek" pin .,.,-,. 
ra;ı Abdullah ile arkadaşı İbrahim a. ~uharrır Tak!or Adzepril'll ıı-ııd' 

da btr alacak yüzllndtn kavga 1 bır makale, Ermeni patrik 01.
~:;::ış İbrahim iskarpinle Abdullahı hani meclisine karşı hakarer~; 
ba~mdan va.r&lıunr.ııtrr. duğu noktasından muharri 11,,.-ŞfF A YURDUN.DA ÇAU~AN KA· nln umumi neşriyat mUdUril dd 
DiN _ Ortaköv ~ifa yurdunda. çalı- leyhlerine açılan davanın 
şan ~erif e adı~da· bir kadm hıurt.aha.- 111 İstanbul a~Jliye ilçUncU '~ 
ned~ Mpun hnvlu ve ya.tak çarptı rinde, dün başladı, 
Fibl e_qva ~aldığı ha.her alma.ra.k yakı. Jloren gelmemi,ti, Takf~ 
lanmı;m.. leyt kendlsintn yazdığını, a~cU 

SATAlt~EN Y.AKAL.ANDl _ tki kemeye nrllen mnknle te 0 
gUn evvel hap!shB.neden ı,;ıkan Şeref a~hna tnmamile uygun otuP ~ 
a'.dmda bir hmnz KMrmp~ada Aynalı ğtnr anlamak ürere gUzden t tı 
sokakta oturan M.ehmed!n evine gir- istediğini ~öytedi. . Gt~ ~ ~ 
miş ve bijama, boyunba'h gibi ~vler Bu lcıtek kabul edıldl. ~tftl'j ' 1 
c:ala.ral< Avvansarayd& ea.trken yakayı cihet, gerek Horenfn zorla fi"ır ~, 
ele vermiıstir. , si irin duru§manm deva111ı bS l 
...,~zbahad"n kazanc verg!al kaldı. i ~ 

ah"mayacak mı? 8ir mahku niyet, bjr b"I. ~ 
Mezbah:ı.nm kazan~ vergisinden Is- Beyoğlu belediyesi tefti~~~ ~ l 

tisna edilmesi için belediye meclisine memurlanndan Hayri ile dl~•,., 't 
mUtacaat edilmişti. Meclis vu:lyeti ilin, rUıvet aldıkları f ddiafl ... ,- ~ 
Devlet ŞOrMma bfldlrml~lr. Yeni bUt bal atır eeza hakyerinde ytr·~ ' 
çeden mezb3..ha vergisinin kaldın~ 
sı kuvvetle muhtemeldir. nrptalan din bitti. 1 "J. 'l' 

Hakyerl, Hayrinln altı • 1'/ b 
1 Yeni ne,rlv•t 1 n Nailin de beraattnt kat°Sr ~ ~ 

- -ı-tır. l!lu --da: ~.~ 
HaJkbilsiai Haberleri - ",;~lder) M. i:iaııt~ ~ .... 'rl'J ~ 

JCmlnl5nU Halke'rl DD, T&ıih n Edebiyat Kaaatlan) Naki Tezel. (IÇIP"-~ . "' 

fUbesl taratmdan lln- ay ~ olaa ata e8z1erl) H. T. Sagtıol\U .fl1ı& 
(Halk'bGfill Ba'*1erl) n!a <M) Qneil Ryt' tmzaıarm yazılan vardır, 



~ ..... ~l.iililiJlll--------.. ---.. :Nüfus başına senede bir 
DUnku·· K .d d K N 1 

Eminönünd~~:k~11ue Cematag~=~~~emizinug'!!~:=ğ~r kilogram balık yiyoruz 

lir.( 
30 
so 
so 
30 
30 
so 

soo 
30 
so 
30 
30 
30 
30 
30 
!O 
so 
so 
30 j 

so 1 
30 
so f 
so 
30 
so 
so 
30 
130 
30 
30 

ıoo 
so 
30 

so 1 100 
30 
30 
30 
so 
so 
so 
so 
30 
30 
so 
so 
30 
30 
30 

ıooo 
30 

soo 
30 
so 
30 

No. 
920 
g3g 
977 

7056 
88 
97 

142 
256 
275 
322 
586 
821 
996 

8240 
315 
488 
5615 
583 
783 
903 
904 

9151 
166 
187 
269 
270 
308 
329 
419 
437 
464 
465 
515 
SS3 
544 
54t'i 
624 
70'/ 
744 
991 
997 

1004ti 
115 
144 
172 
206 
239 
378 
528 
599 
607 
612 
5ıg 

Lira} 
30 

100 
100 
50 
30 
30 

100 
50 
30 
50 
30 

500 
30 

200 
50 

100 
50 
30 
30 
50 
so 

100 
30 
50 
50 
30 
30 
50 

500 
50 

100 
100 

30 
50 
30 
30 
30 
30 

500 
30 

100 
50 
30 

100 
30 

200 
100 

30 

miikaf utları derhal verecektir. 

No. 
64Q 
686 
i73 
849 
8.55 
867 
915 
924 
934 
940 
977 

602~ 
35 

118 
143 
229 
267 
346 
504 
530 
&29 

14005 
40 
63 

163 
?.50 
254 
30.'i 
32? 
54li 

~"° 612 
620 
?:4 
732 
'795 
840 
871 
879 

15019 
24 

173 
216 
350 
515 
671 
817 
874 
882 
900 
940 

Lira) 
50 
50 
30 
50 
50 
30 

500 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 

200 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

100 
30 
50 

200 
30 
30 

1000 
200 
30 
30 
30 
50 

200 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 

No. 
401 
454 
561 
616 
645 
678 
701 
785 
806 
924 
967 

19089 
204 
224 
231 
239 
24~ 
269 
454 
463 
532 
684 
782 
861 
969 

20027 
17S 
269 
373 
458 
56!5 
600 
1\85 
695 
886 
951 

21019 
20 

121 
176 
215 
219 
244 
314 
397 
548 
558 
721 
733 
740 
751 
832 
990 

Lirıa l 
30 

200 
100 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
30 

100 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
!O 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
30 

500 
50 
50 
30 
50 
30 

100 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 

No. 
949 

24170 
329 
339 
345 
394 
442 
493 
519 
553 
t545 
656 
720 
880 
8g6 
945 
992 

25039 
96 

112 
220 
264 
347 
352 
416 
424 
552 
631 
154ti 
830 
840 
988 

26042 
91 

102 
lOR 
136 
157 
176 
177 
479 
549 
565 
568 
59.ı; 

603 
642 
765 
771 
779 
815 
953 
959 
972 

Lin} 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 

100 
30 

200 
30 
30 
30 
50 

100 
100 
30 

12000 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
50 

200 
200 
30 

100 
30 
30 
50 
30 
50 

100 
30 
30 

100 
50 
50 

100 

No. 
330 
355 
372 
469 
529 
642 
676 
690 
777 
918 
990 

30069 
128 
167 
273 
276 
370 
396 
422 
448 
493 
727 
909 
925 

3103:\ 
90 

113 
145 
188 
206 
223 
283 
367 

• 459 
468 
517 
520 
624 
642 
757 
787 
848 
879 
994 

Liraf 
30 

100 
100 

30 
100 

50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 

200 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
50 

200 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
50 
50 
30 

100 
50 
30 

No. 
841 

24011 
172 
245 
320 
328 
342 
554 
565 
740 
852 
957 

35046 
60 
77 

170 
238 
421 
454 
46~ 
511 
541 
611 
1501 
853 
871 
919 
936 
970 

36056 
113 
207 
367 
532 
559 
686 
750 
768 
778 
991 
ggg 

37097 
235 
286 
487 
674 
694 
781 
810 
819 
908 
967 
976 
989 
994 

38093 

Liıoa 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
50 

500 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
30 

3000 
30 
30 

200 
30 
!O 
30 

200 
50 

200 
50000 

50 
50 
50 
30 
30 
30• 
30 
50 
30 
50 
50 
30 

100 
50 

100 
200 

50 
30 
50 

100 
30 
!O 
50 
30 
50 

Türkofls, deniz mahsulleri hakkın. 
da mufassal bir rapot· h:mrfamıştrr, 
Raporun bir yerinde muhtelif mem
leketlerde nüfus başına isabet eden 
deniz mahsullerini!\ kilogram ınikt3. 

rı gösterilmektedir, 
Buna ıör, Jırnorıyadn nüfu,s ba6ı

na 27,5, ıs,·eçte 26, Danimnrkada 
l!>,5, Porteklzde 18,5, lngilterede 
17,5, Aimnnyada 9, tsıxınyada 81 Fran
sa.da 7, ltalyada 4,5, l\lısırda 3,3, 
Yunanicıtanda 3, Tür!dyede nlifus ba. 
tına bir kilo~ram is:ıbet etmektedir. 

Balık i"tihsallnde .T:ıponyndan son. 

ra ilk gelen Türkiye olduğu halde 
en geri memleket olarak kalmış ba· 
lunmaktayız. Ofis, halkın balığa lL 
zım gelen ehemmiyeti vermemesinde 
iki sçhep bulntnl,tndır: Biri tutma 
\nsıtnlarının mevcut olmaması, dl. 
ğeri balık yemeğe alışmamış nüfusa 
balığın gıda olduğunu telkin etmek. 

Raporda iş.:ıret edilen en mühim 
nokta. vnktlle bizden kon!'erve alan 
Yugoslıwyanın lt.ılya ve Yunanistana 
bizim ihraç ettiğimiz malları Yunan 
ve İtalyan malı sanarak a]ma~ndır., 

Emniyet O' rektörlüğünün bir izahı 
Dün /atanbul Emniyet Dircktörlü

ğundan ıu tezl:ereyi aldıl•: 
7/8 - 2 - 1937 gecesi Eminönü 

kazasının Ahmediye semtinde tesa. 
düfen bir polisin evine giren ve po. 
lisin ölümile neticelenen hırsızlık Ya
ka.•unda evden atlayıp kaçan hırsızı 

tutmak için arkruıından koş..ın bir 
polla ve iki bekçi kaçan ndamı bida. 
yette yalnız anca k bir hırsız olnrak 
bildikleri cihetle buna kar§ı ıdl{th 

istimaline lüzum görmiyerek ~"\nlı 

olarak yakalamak endi~esile tabanca. 
larını kullanmak lııtememişler ve 
karanlıkta blriblrinden uznk4=a hır. 
smn arkMından koşan bir polla ve 
iki bekçinin birdenbire ayrı ayn Uzer. 
Jerine saldırması gonundn milteca\'İ. 
zfn elindeki bıçakla hafif c;e yaralan
malarına rağmen üıcrine atılarak ya. 
kalamışlard1r. 

Bunlar, hı~ızın girdiği e\'de ika 
ettiği cinayete yakalandıktan sonra 
vakıf oJmuş bulunuyorlardı. ŞUphe. 

eiı daha evvelce hırsızın ika ettiği 

cinayeti anlamış olsalardı kaçtığı 

için kanunların kendilerine verdiği 

salahiyete dayan.ırak siHihlarını kul
lanıp öldürürlerdi, Bu hareket po. 
Jis ve bekçipln zaafından değil, en 
heyecanlı zam!l.nlarda bile ancak ka. 
nunun çerçevesi içinde çalışmağı 

kendilerine pre11Bip ittihaz etmiş ol· 
malarrn dandır. 

Hakikati bu olan hadise üzerine 
gazetelerde yapılan neşriyatın bazı. 

layarnk ayağından hafifçe yaralamıf.. 
tır. 

Bu ezrada 11 - 2 - 1937 tarihli 
Haber gazet~inde gene büyük yazı. 
larla hırsızlık korkusile Fatihte Ha7. 
dar semtinde halkın gözüne uyku gir. 
miyor ba;,hğı altında herkesi heye. 
cana ·düşürecek bir yazı görülüyor. 
basit hırsızlık Yakası olmuş, bunlar· 
Haydar semtinde ge~en sene 11 tane 
dan ancak bir tanesinin fafll meçhul 
kalmıştır. 937 sene.si içinde de bu 
semtte Müftinli mahallesi Irfanahmet 
sokağında 6/1 numarada Fatma 18. 
minde birinin evinden bir palto, bir 
manto ve bir battaniye ÇAiıp kaçan 
Erzurumlu Raşlt ismindeki hn·t!ıZ 

yakalanmış -ve bundan başka vaka 
olmamı§tır. 

lstanbulda hırsız \'ak.ur hepi. 
mizin gözümüzle göreceğimiz derec,. 
de eksilmiş Ye ~ehrimizin büyüklUğU. 
ne n lmlabnlıl"ına nazaran yok de. 
nebllecek bir hadde fndirflmf~ bulun· 
maktadır. Ancak arada mahkt\mlyet 
müddetini bitirip hııpl.!haneden çıkan 
eski sabıkalılnrın bazı semtlerde bir 
fırsatla yapmak istedikleri hrrsu:lık 
ya teşebbüs halinde iken nya ikadan 
sonra yalrnlnnarak tekrar adliyeye 
teslim edilmektedir. 

soo 
soo 
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30 
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130 

61Q 
666 
734 
781 
824 
98~ 

99q 
11002 

10~ 

190 
677 
850 

1206~ 

91 
102 
280 
301 
500 
588 
s8q 
817 

871 
9M 

50 
30 
30 
50 
30 
30 
BQ 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

500 
30 
30 

200 
50 
30 

100 

16190 
199 
~57 
373 
401 
417 
456 
.'i55 
714 
764 
846 
850 

17040 
44 
79 

114 
121 
232 
238 
314 
336 
46Q 
493 
66Q 
74fi 
938 
95.'i 
No. 

200 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
50 

200 
100 

30 
100 

50 
30 

100 
30 
30 
50 
50 
30 

22095 
163 
210 
217 
297 
309 
335 
569 
600 
M5 
721 
811 
R39 
864 
993 

23030 
32 
85 

143 
14R 
237 
249 
423 
445 
'53 
57~ 

676 
755 
7.'i9 
866 

200 
200 

50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

200 
200 

30 
200 

30 
200 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

27168 
321 
398 
441 
467 
565 
566 
855 
870 
903 
987 

28061\ 
100 
189 
274 
300 
333 
371 
391\ 
640 
720 
727 
736 
808 

10000 
30 
30 

100 
30 
50 

100 
30 

200 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 

100 
30 
50 
30 
50 
50 

3200ti 
10 
54 

102 
283 
323 
342 
415 
44:\ 
484 
519 
550 
616 
631 
665 
711 
732 
788 
854 
912 
922 
974 

33037 
55 

140 
209 
30~ 
341 
353 
375 
523 
543 
559 
563 
64R 
651 
70Q 
sın 

820 

100 
30 
30 
30 
30 

15000 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

100 
100 

50 
100 

50 
30 

99 
436 
477 
529 
57.ı; 

701 
72& 
904 
909 
923 
96Q 

39014 
44 

140 
157 
150 
241 
322 
439 
444 
506 
597 
620 
670 
691 
783 
791 

100 
30 

100 
30 
30 
30 

200 
30 

200 
so 
30 
50 
30 
50 
30 
50 

' larında lstanbulda herkesin emnlye. 
tini ve isti.raha tini bozilcak mahlyct
t. çok heyecanh ve bazılarında dn 
bu hadise çok mübalnğlı gösterilmi,_ 
tir, Bundan ba,k:ı ertesi günü c;ıkan 
gazetelerde ayrı bir va!>a olarak da 
azılı bir sabıkalı bir ı:oli!i yaral:ıdr, 
başlığı altında büyük yazılarla !{a. 
ragümrükte bir sabıkalının elindeki 
kelepçe ile polisi yaraladığı yazılmak
tadır. 

Gazetelerin bilhassa son günlerde 
1stanhulda çok mahdut olan zabıta 
vaknlarmda yaptıkları neşriyatı hal. 
kın emniyet n istirahati bakımından 
zararlı görürüm, 7~bıta vakalarmda 
taldp edilen mUbnHiğalı ve heyecanlı 
Aistcm halkın huzur ve rahatını ih. 
lal ederken diğer taraftan ııuç ika 
etmek itiyadında bulunanların cüret 
ve cesaretini artırır. Eğer işi heye
c.anlı ve mül.:.ahi.ğalı göatererek polisi 
faaliyete se,•ketmek dilşilnillUyoraa 

bunn Emniyet Müdürü sıfatile ne 
lUzum ve ne de ihtiyaç görürüm. 
Hcrlrns bilmelidir ki lstnnbulda Po· 
lfs her ıamnnklnden daha ~ok uya. 
nık ve tedbirli bulunmaktadır. Bu· 
nu anlamak için polis işlerinin i in. 
de hısa bir zaman bulunmak klfidir. 
Bu münasebetle hnlkın mahnı, canını 
''e lıiltiin emniyetini muhafazada J>O
li<:lcrlmh:in gösterdi.iti vazif ese,•erliıle 
her cihetl .. ı~tira.k etti~lni gördUflfm 
~kr\lerlmldn de hu hııreketlerlnl 
tnkdlr etmeğl Yn"lf'e bntrfm. 
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24 
41 

124 
278 
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~Burun, Boğaz-· 
~ b~ .. "'lEHASSISI 

-.._tı-f\~~VKET 
~,,.ti TARAV 

~ lıtildaJ cadcleıi Sini"er 
~1' 1Saka çıkmazı No. 3 
~ 1 efon: 43242 , .... 

~ e~'K.AsıNA MEMUR 
~ ~ lÇlN M"OSABAKA 

~h~t~-~NI 
\~~~•asın"-'"· bu kerre yeni
~ ~~b1 l a:ına ~ .. , Tllrk memurla-

~;ı~~.'n Yakında bir müsaba-

~~>\ ti~\l.tt atJağı olup bu mUsa. s; )~. istıyenler nnmzetlikle
\ \u., . ~ek ve kabul §art1armı 
~ -~ ~1 l'e 6Ubat ayı zarfında 

~~ ~d:e cuma günleri saat 9 
~ 1 ttı ~anlı Bankasmm 
~~~s:k~inde Kişi işleri ser
~~ hu ~ <ıd~bilirlcr. 

\ ~ı~etıerini m~bit evrak 

Ss.._·~l~l'~I ta.sdilmame yahut 
\; .~ ~i l ve şa ·et bir vazife. 

' 1 rtı.ış isc!er, hizmet na-
bırll.kte getirmelldtr- ı 

r
Dr. Ihsan Sami 

HAK fERIVOt.OJI 
LABORA TUARI 

Doğum ve Kadın 
Hastalıklara 

MÜTEHASSISI 

Dr. Naş·d Erez 
BEYOCLU latiklll caddesi 99 
numaralı Ankara apartmanına 
(Gaz §İrketi üstiinde) naklet· 

Umum kan ta!ılilatı, trcnı:-ı nokta! os· 
zarından (Vaaııorma.n ve kan teamüller!) 
itan kUreyvatı aayılmuı. Tito ve sıtma 

hataalıldan le§hlst, 1dro.r, balgam, ce~ 
hııt, kazurat \'e ıru tahlllAtı, Uttra mlkros 
lcopl, kanda Ure, eelcer, IOortır, Kolle!!o 
trın mJktarlarmm tayini. Dlvanyolu. mi~tir. Tel. 41572. 

No. 113 Tel: 20!>51 1 1 

Kadıköy Sulh Birinci Hukttk Hd. - ilmi F e sef e -
k'imllğitıden: ı ı Dün ve Yarın 1Gtap1anndandır il 

Kadıköylinde Keresteciler arkasın- 1 
da Taşçılar içinde Fuat bey sokağın- Fiyatr 40 kuruıtur 
da 16 sayılı evde oturmakta iken hft.-
lcn ikametgA.hı meçhul Nezahat'e: 

Kadıköyünde Ha.sanpa.şn. mahallı-. 

sinin Fıstıklı sokağında 10 sayılı cv- ı 
de Yusuf tarafından aleylılnlzde açı
lan kirad:ı.n <"Yliil aylığı on iki ve kun-1 
turat masrafı dört lira. ki cem'an on 
~tlı Urwm tahs'li ha.lckmdaki deva. 1 
üzerine namınıza ya.%1lıp tebliğ için 
gönderilen davetiye bil! tebliğ geri 
gönderilmi~ ve za.brta. ta.hkikatlle de 
ikametg!hınızm meçhullyetl anla~ıJ. j 
Dlll ve alaca.ltlmm l.eteğile UAnen te~ 

----
llğnt icrasına karar verilmiş olduğun-1 
dan muhakemenize bakılmak üzere 
tayin kılınan 2ô.2.937 cuma günil aa-ı 
at 15 de Ke.dıld5y birinci fJUlh hultuk 
mahkemesinde bizzat veya taro.fıru:r

da.n musadda.Jt veklletname ile bir ve
kil göndermek mırotUe hamr 'bulunmıı.
dığmız talrdlrde hakkınızda gıyap kn
ran ittihaz olunacağı tebliğ makamr
na. kaim olmak üzere illn olunur. ı 

(V. No. 20807) 

Ölen bir p:>lisimizden başlta yara· 
lanmış ,·eya herhangi bir şeririn 
tecavüzüne uğramı~ bir polisimiz 
yoktur, Yanlış bildirilmek istenilen 
vaka da biUıld~ polis, ~e\'kin<! memur 
olduğu bir kıtçaf'!Tn firara fet;ebbUsil 
iizcrine haoık:ı ~urctle bunu tutmnsr. I 
na imkan bulunmadığı irin !iltıhrrı 
knllanarnk firariyi yaralı olnralc 
yak:ılamıq ve hu s r:ı.da orıula bulu. 
nfln 1-ckrlve ele P.trlan kurs n rMt-

Emniyet nirPktöril 
Salih l{rlu; 

Türkiye Tıp EnciJmenl lstCJnbul Altıncı icra Memurluğun. 
düntopları dı dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz; olup 
Türkiye Tıb encUmeni dün profe- pnraya ~evrilmesi mukarrer ola.n üç 

sör Abdülkadir Noyan'ın ba.ıkanlığın- adet hurda makine demirleri Galata 
da toplarunı~tır. Toplantıda doktor da. Kemernltmda Kara Oğlan sokak 3 
Osman Şerefcttin Çelik ve doktor Ali numaralı maho..lde l6.2.937 salı günü 
ŞUkrU tarafından (Tifodn nlikaha ce- saat on altıdan itibıren birinci e.rttır
rumu ile tedn.vi), profesör Nav.m Şz- ması yapılacağında.o isteklilerin m~ 
kir tarafmda.n (Selim tablntli menin- hallinde hazır bulunaco.k memuruna 
gite lymphocytaire va.k'ası), profesör mlir:ı.ca.atlan ilin olunur. 

General Cemil tarafından (Kanser hak -~-----------
kında) tebliğlerde bulunu1mu.cı ve bu lcdi. 
mevzuların müzakeresine: Profcsör 1

1 

Duruşma bazı tetkikat yapılması 
General Kadri Rn...~it Andny. profesör için, nltı marta bırakıldı. 
J,Qtfi, profesör Abdülkadir No;an, pro 
feıY.>r Nft.zım Şn.klr, profesör Burha- J ndarma Yunus'un beraetl 
nettin Toker, doktor &at Ra§it, dok-1 lstintnk dnireleri koridorunda bek-
tor Orhan Ttth!in,, doktor Asım i~- letilen Mehmet oğlu Silleyman isim. 
rak etmişlerdir. li bir mukufun tedbirsizlik ve dikkat. 
Yasav~nların s'qort;ısı 
Yaşıynn bazı h:ıyn t tigorfalılnrm 

öldükleri iddiMile Unyon elgortn. 
oirketindcn sigorta l.:eclellerinl çek. 
mekten stlçlub.r:n c1unışmaların:ı, 

Ist:ınbul asliye ctördüncü ceza hakye
rlnde diin sahah devam edileli, 

Artin Adlı bir şahit dinlcdi1di, 
Kendi.sinin blr~ey bl~mediğini !Öy. 

.sizlikle kaçmasına sebep olmak· 
tnn 1 tanbul nsliye üçüncü ceza 
hakyerlnde duruşmMı yapılan jan. 
dtumn Yunusun duru§mMı dün eonu. 
na vardı. 

Son "'.nhitler de dinlenildikten 11on· 
ra, miidd"'iumumf, beraat istedi ve 
Jn .. n lıir miidafaayi miifenkip heyet. 
çe beraat kararı verildi. 
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ZARAFET 
DEGiŞiKLiK 

Asri parşömen abajurlu 
elektrlkl• divar 

LAMBALARI 
Kordonu, flşt v 60 wathk IAmb&sl le 

Peşin 295 krş. 
SA Ti E ' 0 E 

Tal 44963 
Şubeleri. Beyog ı u', füneı meydanı 

lsıanbul f eyazıt, Elf'k· 
trik Evi 
Kadıköy Elektrik Evi 
iskele cad. 
Üsküdar iskele geçidi 

Hüyükada :skeJe mevdanı 

-·------·---~-.-...----~~ - - _________ ... __________ __ 
Devlet Demıryolları ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanları 

Jandarma genel l<omutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

1. - Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen satmalınmuı gerek olan ve 
metresine ( 280) kW'Uf kıymet biçilen yebnİften sekJen beş bin metreye 
Ddar kıtlık elbiselik ve metresine üç lira değer verilen otuzdan kırk bin 
metreye kadar Kaputluk kumqa ait pazarbk 1-3--1937 Pazartesi rü -
nü saat on beşte yapdac:akbr. 

2. - Toptan ve ayn ayn en az fiyat teklif edeceğe verilecek olan 
bu kumqlara ait tartname (17) lira (90) kurut kaJ'fılığmda Komisyon . 
dan almabilir. 

3. - Kışlık elbiselik kumq ilk teminab (13,750), kaputluk te 
minatı (7250) liradır. 

4. - Pazarlığa kantmak isteyenlerin belli gün ve saatte ilk temina• 
hanka mektubu veya makbuzu ile tartnamede yazılı belgelerle komisyona 
'-tvurmalan. (296) (768) 

Gümrüğü Belediyeye ve ibaleclen mütevellit dii• ....V ve Yelli 
leri müteahhide ait olmak ve 1. Mart 937 Pazartesi aünü uat 15 te ihalt' 
edilmek üzere lcapah zarf usulü ile Belediyemizce bir adet yeni ~ kam 
yon almac:akbr. Bedeli muhammeni 1200 liradır. istekli olanlarm kanım 
tarifat veçhile o gün saat 14 e lmdar Belediye encümenine ve f&l'lnuneyi 
s&mek ~ W,e itfaiyetine müncaatlan ~ ohmur, 

KURUN 
Abone •artları 

Yıllık 6 aylık 3 aylık A.,tık 

Manlelı.etimizde 7SO 420 23S 110 
Yabancı yerlcn 1 HO 72S 400 ISO 

~oa~ Birlijine 1 l 800 9SO SOO I 80 
ırırmıyaı yerlere 1 

Türluyenın her polta merkuinde KURUN'ı 
.bone yazılır. 

Telefon 
..,.., 24370 
Yazı (f1eri: 21413 

Posta katuaat 4& 
.,...,., .._: KURUN letanlıul 

8iıaaldsiı yer:. laıarıl>uı Aabra c.ddm 
VAKiT Yurdu. 

Sahibi: ASIM US 

-; 

... ----

.... J-c., . I 

r' ~ • -- -·-· .... ~ ., 

Kadıköy ikinci su'h hukuk , 
hakimli ğindeil· 

Ölen ve terekesinde hakimliğimizce el konulaıi Onnik 1 
Kaddcöyünde Hacı Şükrü sokağında 7 No. lu evindeki ~enkJJI fi' 
20--2-1937 cumartesi günü saat 14 de yazılı evde aatıJacajl 
nur. (814) 

Satılık mahlO 11er 
u. Kr. 
409 55 

171 00 

210 80 

u. Kr. 
30 72 

12 83 

ıs 82 

nıamı. 

mamı. • 

Yukanda yazılı gayri menkullerin mülkiyetlerlnhı -ti!' 
1 ile on bet gün müddetle açık artbrmaya çıkanlmqb. lh.ıe:. 

l
-937 günü uat 15 de komiayonda yapdacakbr. Ymde 1 

........ _.. .. _ flll'!!~S!'lll-=ııı~~'=' . ~ ile mahlüllt ............. leri. (792).. 
Nqriyat direktörü: Refik A. Se..a 


