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Türk - ita yan 
Pdilano müzakereleri yarın başlıyor 
ltQlya H . . A.1 n arıcıqe ıvazırı 

l/arın da Dr. Aras 
bugün Romadan hareket edecek, 
Mılanoqa varmış bulunacak 

Evvelce haber verildiği gibi, Türk 
ve Italyan Hariciye vekilJeri arasın
daki mülfıkat yarın yapılacaktır. 

Romadan bildirildiğine göre ltal
yan Hariciye nazırı Kont ('iano bugün 
öğleden sonra tayyare ile Milanoya 
gidecektir. Tevfik Rüştü Aras yarın 
Milfınoya vasıl olacak ,.e iki Hariciye 
,·ekili hemen yarın görüşeceklerdir. 

l\lalUm olduğu üzere ~1ilanoda İtal
yanın Boğa-ılnr mukavelesine iştiraki 
ve iki memleketi doğrudan doğruya, 

yahut bilvasıta aliikadar eden bütün 
meseleler görüşülecektir. 

Roma sefirimiz B. Hü eyin Ragıp 
Sancak meselesi müzakereleri esna
sında Romadan Ceneneye gitmişti. · Milli Hatay mitinginde, memleketin her tarafı gibi, An7,-ara da büyiil.: bir b<iy
Milano mülakatında Türkiye Harici- ram günü yaşamı.Jtır. Buradaki res-inılcrdc Ankara Ulııs mClJ<lamnı doUluran 
ye vekiline kendisi de refakat edecek- halk ve nutuk söyliycnlcrden B. Behçet Kemal Çağkır ile bir Hataylı Türk 
tir. kızı görüliiyor 

• 
1 

Artık bu ülke bir 
1~ ·<ence diyarı o'maktan kuıtuldu 

Büyük Millet Meclis"nde Orman 
Kanununun ilk müza eresi b · ti 

Bir gün 
hududu 

,#& 

manevı "1 ürkigenin 
Hatay'ın cenup hu-

Bazı "ıaddeler üzerinde uzun münakaşalar oldu. Birçok meb
uslarımız söz aldılar_, Ziraat Vekili bir suale cevap verdı 

c: dutlarındadır,, digebileceğiz Devlet .arafından istimlak edilecek ormanlar 
:up hudutlarımızda (Hatay) 1 !erimiz babalarından, dedelerinden 

~ ıı·~~ı verdiğimiz üç :>üz bin I tevarüs ettikleri, yahut imparatorluk 
ttt ile a u USlu Türk ülkesi Fransız- devrinde çalışarak alınlarının tni ile 
td~)·eıı r:nıızda yapılan ve l\lilletler kazanabildikleri malların ve mülkle
~lelt anı 0 1\St!} i taraf ınrlan tasdik rin her gün birer suretle ellerinden 

Hakkındaki madde ıı2un bir mü2akereden sonra aqnen kabul edildi 

haı, na aşnıadan sonra yeni bir is-1 alındığını görüyorlardı. Şuradan, bu
Oıt b nızet bulunuyor radan gördükleri haksızlıkları hüku

lGrtu ~§ senedcnberi Hata~ Tüıkleri met adı Be başlarına musallat edilmiş 
~tler s~:~l~r nltında inliyen bir olan teşkilata şikayet etmek hakkına 
taldı, llUtijUsunden başka bir şey de- hile malik bulunmıyorlardr, Çünkü 
~:tret ~~bahatleri Türk olmak- herhangi bir memurun suiistimalin-
~~ bu kan n din kardeş· ASIM US 

Snnu. ~n 2 ~Ü. 4) 

Ankara, 1 (Telefonla) - Büyük 
Millet Meclisi bugün reis vekili Konya 
saylavı Fikret Sılay'ın başkanlığında 

toplanarak bir celse evvel seksen mad
desi görüşülen Orman Kanunu proje
sinin müzakeresine devam etmiştir. 

Reis celseyi açınca, Cümhurreisi A
tatürk'ten bir telgraf geldiğini azaya 
bildirdi ve telgrafı okudu (Bu telgrafı 
gazetemizde ayrıca bulacaksınız.) Bun
dan sonra kanunun müzakeresine de • 
vam olundu. 

Fatihte oturanlar 

ll 
eyet <l 

'~ a... ~'ndan d.iln şehrimi.ze gelc1ı 
"1t.,, eııemencwğlıı t "' nc'oğlu diln geldi 

., ~nevre' de 1 

'lt~~· 
O, '" anayasası l~in 

\> ~tı ~ hafta soma 
1 bir toplantı 

~ Yap • k 1 '1ıtı llı~ller ce ~ a ca 
tt d 111 Ucı.ı.r ntıyetinde Hatay dava
t~~~ll a~ra gitmiş olan heyetimi-1 

lll 11~ 'll. ~ll clye ~·ek!Ueti genel sek-
'a~n Rıfat Menemenci oğ-

1 ekspresle şehrimize 
(8onu: &ı. B sa. 6) 

otobüs istiyorlar 
Şehrin en işlek caddesi olan Fatih
F ener yolu ile Belediyenin şid
detle alakadar olmasını istiyoruz 

Kalpa.kçıZar mııharririmize d.ertl.erini anlatıyorlar 
(Ya.ıım 7 i?tcl aayıfadfs) 

MUAYYEN TARiFELi VASITA
LAR UZERtNDE 

Ormanlarda yangın sönıdürülmesi 

mak mümkün olmadığından "kamyo~ 
kelimesinin maddeye konulmasını tek
lif etti. 

için gideceklerin muayyen tarifeli va - -------------
sıtalarla hareket ettikleri takdirde nak
liye ücretinin idare tarafından ödene -

'"ı111111ıııııı111111ıııııı111111ıııııı111111ııırıı11111ıt1ııııı11111ııı' 

( Atatürk J 
~ t 
~ Kamutaqın telgrafına~ 
j teşe ''kürlerini \ 
: b •ıd. d " E 
~ 1 ,,. l ' 

' Ankara, 1 (Hususi muha ·: 
§birimizden, telefonla) - Mec .\ 
~lisin bugünkü toplantısında:. re-f 
iis vekili Fikret Sılay celseyi a-\ 
'Sçarken Cümhurreisi Atatürk'ten f 
~gelen şu telgrafı okumuştur: \ 

~ 8. Abdülhalik Renda; l 
~ Büyük Millet Meclisi Reisi ~ 
~ Ankara. i 
~ Hatay mukadderatının tesbi- ~ 
l tini memnuniyete tayan gÖrmÜf ~ 
~olan Büyük Kamutay'm hal:la-f 
~mızda taltif kararı vermİf oldu-~ 
~ğunu bildiren telgrafnamenizig 
§büyük memnuniyetle aldım. Te-~ 
~tekkür ve minnetlerimi bildir-ff 
~melde bahtiyar olduğumun Ka-~ 
~mutay' a arzedilmesini dilerim. g 
~ K. ATATÜRK ~ 
\.,,.11111ıı1111ııı111ıı1111ıı11ııı11111ıı1111111111ıııı111111111lllllll 11-I 
ccği, ve söndürme işinde çalıştıkları 

müı'idetçe devlet ormanında orman ida
resi tarafından, diğer ormanlarda da I 
rılll' • .,Jt'ar tarafından parasız ekmek ve· 
rilip başkaca ücret verilemiyeceği hak· 
kındaki 91 inci maddenin müzakeresi 
aırasmda İsmd1 Hakkı Uzmay (Bolu) 1 
söz aldı ve bizde muayyen tarifeli va -
sıtalar olmadığını, kamyonlarla yangı -

Kagzer ve 
1alô.t Pş. 

Yazan: 
Sadri Ertem 

Talaat Pa§Cı, Kuyscr filchlm 

(Yazıcı 5 inci şay· fada ) 

AÇL 
RO~AN 

Yazan: 

Refik Ahmet Sevengil 

Fek l}alunda 

na gidilmeğe lUz:um hasıl olursa bu ._ ____________ _. 

maddeye töre bu va:ıtadan faydalan • 
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Ankaranın ımarı 
devam ediyor 

Suriye ve 
Lübnan için 

Alman9a ite Fransa bir 
ticaret anlaşması yaptılar 

Hatay'ı mes'ut biri 
istikbal bekliyor 
(Vstyanı, 1 incide,) 

den şikayet etmek i~in hükumet kasa
sına tazminat namı ile mühim bir pa
ra depo edilmesi şart idi. 

Tarih, Coğrafya ve Dil Fakültesi . . . 
ıçın yenı bina yaptırılacak Berlin 1 (A.A.) - Suriye ve Lüb

nan devletlerile Almanya arasındaki 

ticaret münasebetlerini ıslah için Al
man ve Fransız murahhasları ara
sında bu memleketler ile ticaret mü
badelelerine ve tediye usullerine ait 

1 

bir anla~ma imzalanmamıştır. 

Ilatay ülkesi böyle orada ya~.ayan 
'l'ürkler için bir işkence diyarı olduğu 
gibi biiyük Türk yat.uma karşı da hir 
suikast ocağı halini ~lmıştr, Türlii macl 
deler üzerinde knçakçılık yapan ~ebe
kelcr bu geniş suikas t ağının sadece 
bir parçasını tcskil ediyordu. 

e e on tesisatı 7000 Otomatik. 
aboneye çıkarıhyor 

.Ankara 1 (Telefonla) - Ankara} 
Belediyesinin altıncı intihap dene.si
nin 8 inci toplantısı bugün yapılmış
tır. Belediye meclisi bu toplantıda 
encümenler intihabını yaptıktan son
ra bütçe.de bazı münakaleler yapılma
sını kararlaştırmış. Ve şehrin imanna 
muteallik diğer bazı kararlar vermiş
tir. 

TARiH. COGRAFYA VE DiL FA
K0LTES1 iÇiN BiNA YAPILIYOR 

Ankara 1 (Telefonla) - Maarif ve
k!leti Ankarada şehirle Yenişehir 1 
arasında büyük cadde üzerinde tarih, 
coğrafya n dil fakültesi için büyük· 
bir bina yaptırmağa karar \'ermiştir. ı 
Binanın yapılacağı arsa Belediyeye 

aittir. Ve satın alınmasına dair olan 
muamele başlamıştır. 

YENi POSTA BiNASININ iNŞASI 
İHALE EDİLDİ 

Ankara 1 (Telefonla) - Ankarada, 
Ycnişehirde ... 'afia vekaletinin karşı
sında yapılacak olan posta, ve telgraf 
'e telefon binası yetmiş beş bin liraya 
müteahhide ihale edilmiştir. Müteah
hit binayı inşaya mevsim içinde baş
layacak ve altı ayda teslim edecektir. 

Otomatik telefon müdürlüğü bu bi
na içinde yeniden, 4 bin abone idare 
edecek bir tesisat vücuda getirmekte
dir. Bu suretle Ankara otomatik tele
fon tesisatı 7000 numarava iblağ edil
miş olmaktadır. Bu miktarın daha 
on beş sene Ankaranın ihtiyacına ye
teceği tahmin edilmektedir. 

Ankara telefon müdürlüğü bu yıla 
ait rehberin bastırılmasına başlamış
tr. Bugünlerde adreslerdeki değişik
likler tesbit edilmektedir • 

Anlaşmalar muval,;katen bir mart 
tarihinde meriyete girecektir. 

SovyeUerde mahl<Om olan 

13 kişi idam edıldi 
Moskova 1 (A,A.) - Son muhake

mede mahkum olan 13 kişinin bugün 
idam edildiği resmen bildirilmekte
dir, 

LEN1N1N KARISI TEVJi:lF 
EDİL ıtŞ 

Paris 1 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: 

Leninin karısı Rupskayanın tevkifi 
haberini teyit e:len Paris - Soir gaze
tesi Troçld!';tlerin üçüncü muhvkeme
sinin nisanda başlayacağını haber 
vermektedir. 

Günün birinde memlekete karşı her 
hangi bir ~c!dlde hiyar.et hare:.:et! 
ke-.;fedilmiş olsa bu harelcetin cenup 
hudutlarımıza uzandığı görülü.> ordu. 

Halbu'd yarır.ki Hatay ile bu,..ünkü 
Hatayın as la münasebeti olmayacak
tır. Yarınki Hatay bugünkü fenalık 

unsurlnnnın her nevinden temizlcn
mic;: bir ülke olacaktır. 

Birinci derecede Hatay fsyiçre gibi 
bitaraf. fnkat bitaraflıktaki emniyet 
bakımından ondan daha müsait bir 
mevkide bulunacnktır. Zira bugün ls
''içre Almanya, ltalyn, Fransa gibi 
birbirlerine rakip ve düşman olan 
memleketler arasında olduğundan bü- ı 
yiik harpte Belçilmnın başına geldiği 

gibi bir gün herhangi bir taraftan 'ı 
taarruza uğramayacağına emin değil
dir. Bu !!!bar ile İsviçreliler bitaraf
lıklarını kendi ordul:ın ile müdafaa 

Büyük Millet Meclisinde Orman 
Kanununun ilk müza er si bitti 

• etme.1< mecburiyetini du.) maktadır, 
Netekim daha birkaç hafta evvel İs
viçrenin Almanya ile Fransa arasın
daki bir parçasmm tahkimine başlan
mıştır. 

Hatay ülkesi de bitaraftır. Fakat 
onun bitaraflığını bu türlü müdafaa 
tertibatları ile korumağa ihtiyaç yok
tur. Bu ülke Türkiye ile Suriye gibi 
bundan sonra dostlukları her g~n bir 
az daha artacak olan. aralarında hiç 
bir şekilde rekabet ,·e menfaat ihtilafı 
bulunmayan iki memleket arasında
dır. Fazla olarak Türkiye ile Fransa 
tarafından Hataym mülki t:ımamiye
ti de müştereken garanti edilmekle 
beraber Hatay askerlikten tamamile 
tecrit edilmiştir. Bunun için birbirine 
gerçekten dost memleketler arasında 

(Vst'IJanı, 1 incide,) 
Bu teklif nazarı itibare alınarak 

madde encümene gönderildi. 
Şerif İlden (Kastamonu) orman 

yangınlarının görülmesi için kuleler ya
pılmasını teklü etti. 

CEZALAR HAFlF GöROLOYOR 
Projenin cezai hükümlere ait beşin

ci faslı görü~ülürken Remzi Gülez (Bo
lu) orman işlerine verilen ehemmiyetin ı 
bura<i:ıki cezai hükümlerle mütenasip 
olmadığını, ormanda işlenen suçların a
ğa~ kesimi veya ağaçlara karşı göste
rilen kay.tsızhğın neticesi o! · r~k suç -
lann daha sür'atle ve daha .. · etle cc -
zalandmlması icap ettiğini, ' -r:emlc
kette orman sevgisi ve ha":J. · etinin! 
son zamanlarda ooşlamış olma.. • ·~yı

silc orman suçlan hnkl:mda bu ıma -
smı zaruri gördüğü cezalar ve bu ce -
za· ı nn tatbik şel.-illeri için geniş hü -
kümler bulunmadığını söyledi ve bu 
hükil'nlcrin konulması için lüzumlu ted
birlerin alınmasını fo tedi. 

TEKLiFE iTiRAZ OLUNUYOR 
Tahsin San (Aydın) projeye konu -

lan cezalan ihtiyaca kafi gördü. 
Muhtelit encümen mazbata muhar

riri Raif Kara;:lcniz (Trabzon) bu pro
jenin or:nan suçlarına ait cezaları elde
kine göre artırmış bulunduğunu, encü -
menin eczanın şicldetli olmı!ıımın suçlu
nun mütenebbih olmasını temin cdcmi
yeceğindcn ve en mi.iessir çarenin de 
suçlunun behemehal yakalanıp cezaya 
çarptırılması bulunduğundan projede 
bu hususun imkan altına almdığıru, bir 
ağaç kesti diye herhangi bir kimseyi 
çok şi:idetli şekilde cezalandırmanın a
dalet hislcrile telif edilemiyeceğini ve 
tatbikatta hakimin huzuruna getirilen 
suçlunun işlemiş olduğu suçun eczası -
nı vaziyete ve bu suçun işleniş şekli -
ne göre verildiğini göz önünde bulun -
durarak encümenin bu cezaları kafi 
gördüğü cevabını verdi. Ayrıca da seri 
bir muhakeme usulli:1Ü en:nüeenin ye
rinde bulmadığını söyledi. 

MOSADERE EDiLEN MALLARI 
TAŞIYAN VASITALAR 

Müsadere edilen mallan taşıyan va
sıtaların suçta alakadar olmıyan kim!le
lcrc ait olduğu zaman znptcdilcmiye:c
ği hal.kındaki 120 inci madde görÜ"Ü -
lürken Sırrı İçel (Yozgat) bu şeklin 

muvazıaya yol açacağını söyledi. 
Raif Karadeniz (Trabzon) muhtc -

lit encümen namına, kaç~kçıhk kanu -
nuna göre bu nevi vnsıtalann kime ait 
olursa olsun müsadere edileceğini, fakat 
suçla a1akası olmıyan köylülerin. bel -
ki birlcik g;c"i:n va"'ıt sı olan n.,ldiye 
hayyanlan ieln b•ı kadar a P.::r bir hü -
kum konulı::asmı encümenin muvafık 

görmediğini, zaten suclunun mahkeme
lere na1:il vtı;ıtnsının kendisine <!it ol -
nındığmı lsbata mecbur bulunduğu ce
vabını verdi ve Sırrı İçel'in takriri na-

zan itibara alınmadı. 
.tfORURU ZAMAN MODDETt 

iNDiRiLMEDi 
Bu projedeki cezaları tayin olunan 

orman suçları için dava müruru zama
nının bir sene, ve ceza müruru zama 
nmın iki sene olduğu hakkındaki 132 
nci madde görü§ülürken Şükrü Gülcz 
(Bolu) ormanlarda işlenen suçların •a -
radan üç ay geçtikten ~onra müddeti ·j 
nin tayin cdilemiycceğini, birçok ted -
bir alındıktan sonra bu suçların müru-

tarın sahiplerinin senetleri olmadığı gi
bi orman idaresinde de kayıtları bulun
madığını ve bu ormanların devlete geç
mesi ile daha iyi korunacağını sanma -
odığmı hatta eski Avusturya - Macaris
tan imparatorluğunda Karp:ıtlardaki 

hududun müdafaasının buralardaki or
manların köylüye verilmesi ile temin e 
dildiğini, köylüye Romanyada bir ça -
!ılık olarak verilen kısımların onlar ta
rafından bugün güzel ormanlar haline 
getirildiğini söyledi • 

ru zamanrnm altı .:ay:ı indirilınc:1ini.n 'Gc.ldı> bi.n ı,,.,.da.r 1.röyii.n o.--•nlar .. & ı..a ..... l' ı..; .. lil l.: ,.. .. ı.... ıı .. t-.. ~· t-:~ .. ,. 

muvafık olduğunu., söyledi. varında kurulu olması ve bu :mıntaka -
Muhtelit encümen mazbata muhar lar'ıda toprağın az olması dolayısile or -

riri Raif Karadeniz (Trabzon) müruru mandan ayıracağımız köylerin toprak 
zamanın tayininde ağacın ne zaman kc- kanunundan bile istifade cdemiycceklerini 
sildiğinin anlaşılması fikrinin hakim ol- ve bu i in ayni ramanda bir sıhhat mc -
matlığı, bunun belki bir karine olabile- selesi ~1uğunu, yüksek mmtakalarda 
ceği mütaleasında bulundu. yaşıyanlann ovalardaki hayata derhal 

Refik İnce (.lVIaniuı) bu sahadaki intibak edcmi-.~=eğini söyliycn hatip 
işlerin ehemmiyeti itibarile, ıdavalann ça ormanların tahribinde müessir olan ha
buk görülmesine ve resmi muamelelc - disclcri tahlil ederek köylülerin ve be -
rin uzatılmasına mani olabilmek için al- Jcdiyelcrin manevi şahsiyetleri adma bin 
tı aylık müddetin kabulü mütalc:ltmda ve şahıslara beş bin hektarlık orman bı-
bulunı:ıu. rakılması hakkın da bir takrir verdi. 1 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) işin Muhtelif encümen namına cevap ve -

~ibi birbirine rnkip de\'letler arasında 
ya53mak mecburiyetinde bulunan bi
taraf mem eketlere nisbdle daha çok 
mesut bir is tikbale nuızhar' olncağın
dn hiı; şüphe cdilmecelidir. 

Bu inlti~:l flnrın neticesi olarak 8u
riycnin muh•e if yerlerir.de!d Tiirkler 
yavaş yavn" Hatay yurduna gckcek
cr, bt• .. ara rir'c5ec~1dcrdir. nu su

retle c:imrli Uc yfü; bin niifus lu bir kü-
t'İ.ik iill~e ol::ın Hntay hir z.-ıman ~onra 
beş altı yüz bin nüfuslu hir yer 
olncn!•trr. 8 öz""n kısası Hatay bundan 
sonra bir T .. rk kiiltiir ' 'e is tirahat 

mahiyetinin odun kaçakçılığı değil, ana ren Rnif Karadeniz (Trabzon) İsmail mer
1
<ezi h ·• li"c "Cfaccldir. 

vatana kast mahiyetini ta~ıdrğını, mü Hakl:ı Uzmay'm söyled iğinin kabul c - Tahi"dir k il "' t!ıym b vn:ycti Tiir
ruru zamanın §Üpbesiz ki uzun olma - , dilmiş maddeleri alfil:c:dar ettiğini; bu- ·ive frh c

1 c ' İt" cmni ·et k:- ynnrrı o fa
sının daha iyi olacağım söyledi. Ve hat- nunla beraber bütiln bu hükümlerin ko- cnktır: Z'ra lı"r İnP."i!İZ devlet adamı 
td bir senenin az bile olduğunu ilave e~- nulmasında bir tek zihniyetin hakim ol ''İl ,,.Ht ere'l İ!l hududu Ren l> ıyıların
ti ve müddetin altı aya indirilmesi hak- duğunu, bunun da ormanlan fazla de - da dır.,. < e i"' i g ibi Tilrl~ler <le bundan 
landaki takrir reddedildi. recede harap olan Türkiyede mevcut. sonra 'Ti" rkhenin m~nc·\'i hududu 
DEVLET TARAFINDAN iSTiMLAK lann korunmnsı ve yurdun yeniden a - H<>fayın Cl'"1H> hudutlarmdadır,., di-

EDILECEK ORMANLAR ğaçln:o:ıdmlmas1, iskfin kabiliyetinin te - yc>bi1eccltlcrdir .. 
Mülkiyeti ~evlctten başkasına ait o- mini gibi ehemmiyetli devlet işlerinden 

1

---------------
lup ta bu kanunun mcr'iyeti tarihinde sayıldığından bu sefer de bu mesele - cap ederse yirmi iki tene evvelki kıy
mevcut ormanlardan devlet ormanla - nin fert i§i olarak dü~ünülmemcsini işa- metin silinmesi !çin de ihtiyarlardan 
rma bitişik olanlarının mikdarları ne o- ret ederek dedi ki: mürekkep bir komisyon kurulması lfı
lursa olsun, devlet ormanlarına bitişik aşimdi zihinlere bir §C'IJ gelebilir. zmı geldijini, bu itibarla tal:dir edilen 
olmıyanlardan ise genişliği itibarile Devlet lr.t i.şi. yapchil.ir mi, yapamaz kıymetin 2901 nun:aralı kanunla ku
mikdarları bin hektarı geçenlerin dev- mıY Biz yapabilir 7.xın.atı lin-1c ıiz. Çfü•. rulan arazi tahrir komisyonları tara
letçc istimlak edileceğini ve köy, bele- W..l öy7.e i..Jlcr o?.du l:i devlet bımıı ya- fından takdir edilen miktarı geçme
diyc, orta malı olan ormanlarla mazbut pamaz dcııfldi. Fa1xıt Cümhur;yet hil- 1 s inin muvniık olamıyacn/'ını söyliye
vakıflard:ın olan ormanların bu hüküm- 1.:unıeti hepsini b 'rer b ·rer ve miil:em- rek bu hususta bir takrir Yerdi. 
den istisna edildiği hakknrlaki muvak- melen 00,~a.rdı. (Bravo sesleri). Raif Knratlen iz bu t:ıltririn maksa-
kat birinci madde görüşülürken tsm:ı.il Bundan sonra Raif Karadeniz köy. dı temin edemiyeceğini Ye maddenin 

1 
Hakkı Uzmay (Bolu) bu maddenin or- lüye bırakılan elli hektarın bir ailenin oldu1u gibi kabulUnU istedi. 
mancılığın en mühim derdi olduğunu, geçim vasıtası olnbilcceğini, z::ıten ka-1 Sırrı Day (Tr:ıbzon) Refik !ncc'nin 1 

bugün mevcut ormanlanmrzın yüzde nunun ağaçlanın.,yı tecviz ettiP.ini ve teklifinin ger;en sene arazi kıymetler:. 
sekseninin münazaalı \•aziyettc bulun - bt.!tün zaruretler"n göz önUnd" bulun- nin tnkd"ri için tayin edilen lrnmis
duğunu, bu v::ıziyetin takip muamele - durularak hazırlandı<hm anlattı. yonlo.ra ait bulundu~u söyledi ve 
lerini i~gal ettiğini, kanunun kabulU ile Refik !nce'nin b:r mUta.leıı;ııııa ce- madde aynen kabul edildi. 
istimliik baızlayınca, orman sahiple• "lin vap olar:ı.k da ieotimlakin sebebinini Tahir Hitit (Manisa) dördüncü 
sızlanmağa ba~lıyac<!klarını, J:Y;lki de amme menfaatlerine müstenit olduğu. muvn.kat maddenin mtiza.kere edildiği 

hazineden milyonlarca lira almağa mu- nu tasrih etti. Madde aynen kabul o- sırada amenejman planları yapılan 
vaffak olacaklarını, çünkü Tcşkilatıesa- tundu. vilayetlerde devlet işletmesinin mecbu 
siye kanununun buna müsait olduğunu, KIYMET T AKDIRI MESELESi ri olduğu hakkında bir tadilname, 7 
orman kadastro mahkemeleri kurula - ikinci muva.kkat madde görür;ülür- ı inci muvakkat maddenin müzakeresi 
rak münazaalı işlerin kısa bir zamanda ken Refik 1nce (Mruıis:ı.) ist"ml:k me smı.smda da o maddenin çıkarılması
halledilmcsinin bu vaziyeti önleyecc - selesi ne zamruı mevzm1bahsols:ı. hu- nı fo1·Iif c en bir takrir verildi. Her 
ğini rövledi. kuki lcapl:ı.rm şenive'·lerle ça.nr~acr. ikir.i s0 r<fo1unarak maddeler aynen ka 
ŞAHISLARA BEŞ BiN HEKTARLIK ğına 'tastgclindiğ'ni söyliyerek cncü-ı bul edildi. 
OPiı'l'!.AN BIRAKILMASI TEKLiFi menin 936 m:ı.ll scnc::inin arazi vcr•(si- Encümenin yeniden hazırladığı 134 

ikinci mühim bir meselenin köy bal- ni esas tutmu~ olduğunu, e;;.er 331 Ee-

1 

üncü madde okundu. Söz alan efik tr..
1 

talıkları olduğunu i!arct eden bmailı nesine göre bir kıymet talrdir edilerek ce burad:t bir çok kanun ilga edildiği-j 
Hakkı Umıay köy civarındaki baltalık- bu kıymetin altı mislinin alınması i· ıı.i, bu ifadeye göre eldeki düstürün yal-

isken derun 
AnlasmaS1 

Eden memnllfl, 

olduğunu söyle~' 
Londra, 1 (A.A.) - A vaın lt~ 

srnda bir suale cevap veren S· 
"İskenderun ihtilfıfı hal şekl~ 
mamile mcmnuniyetb:ı.hş., g~ ~ 
nü söylemiş ve şu sözleri ila'-e 
tir: 

"Tarzı hal, her il.'i taro:J d~ 
damları taraf mdan göstenlt:11 
Zil: oo bilgi, bir ıanla.:ma::;a. , 
için hiç b"r r;alı.rnuıvı mır.al .~ tıl 
olan raportör Sandlcriıı cner11 

harctinin bir neticcsi<lir. 
:n.Ie.sclcnin çok rıtli~7::iil mah~ 

zarı itibara alrmrsa lıltUetler 
hirrvJ.yesi ve bu r,cmiyctüı u:zaııı 
si, rne/lciiresi altında her ~ ,.,Z 
da ~ayanı kabıtZ göreceği bır .~- .lıJ 
.~ bulıınmu .. J olır..ası cesaret ~ 
hadisedi r. 

Suriye makamları ve halıcıısı' 
ziyetinden endişe duyup duyul il 
1 :1zmı geldi"?i ha.kkmdaki bir sU 
vap veren B . Eden demiştir lti: 

"Bunun 1v.ıkkırıda hiç bir 
ta sahip değilim. Bu devird8 çJI 
t i§im•z hal {>a.Tc7crinite dai~ 
ııyandıracal; c;hctlcr mevcııttııf"' 

c:: 

Bir TUrk bayart• 

Servet1ni Hava 
Kurumuna verdi 

Erzincan ı (A.A.) _ l\lcrltll~ 
neraJ Bahaeddin eşi bayan .ı\1~ 
be Atasev Hava kurumuna el tt 
lira kıymetindeki 9-1 par~.:ı tl-fıııl 
konak bir handnn ibaret olaıt t ~ 
ni vasiyet suretile teberru et~
Bun dan baslrn hayan Atasef a;lil"p 
den sonra kalacak para ve e~Y'· 
va.siyctnam~ine yazd ırmıştır • 

B. 
- ~d 

enemencio~· 
düıı geldi 

c#' (Ustyanı 1 in (1 

gelmiş ve akşam üzeri AnkıırJ. 
reket etmiştir, ) 

Hariciye genel sekreterine.. dt 
kalem direktörü B. Refik Anıır 
fakat ediyordu. c.i)ll' 

B. Menemencioğlu g3zete . i 
"l{-cndlc;i için söyler.e-:cl~ bir şe:ri;/, 
dığını, Cene,•rcde alınan n ~ 
hepimizin haberdar olduğuııtt1 1 
Hariciy~ veidlimiz l\Ulanodnıt ..tı# 
ettiği zaman kcndisile bol bol r 
cegımızı söylemic;.tir. ,t( 

CENEYREDE YAPILACr 
YE. ·ı TOPI~ANTl ıtıl I 

l\Iüstal il Halayın an:ı y:ı.sa5 1~ 
zim etmek iizcre Milletler ce:;. tJ 
de bir içtima. daha. yapıla~~ 
rendit{imize göre bu ya.sarı ~ .J 
cak olan heyete Türldye ns cl"J 
Mcnemencioö;lu i~tirak edeceıt~, 
le, bundan yirmi g~~--~?.~~: ~ 
tekrar Cenevreye g~ 
ruz bu knnun olduı'{ıınu, f aka.t ~ 
lan kanun'ar kinde isktınla.. ~ 
hükümler bulunduffe\ .ta, şi!Jldt ,,.ı ~ 
t in bu muafiyetleri kaldırınc• ,,,. 
nunun heveti mecmuo.sını teıni" 

/ ne kail olun olmadığını sordU. e1'-; 
Ziraat Vekili Muhlis :Er]cıtl ;I 

vabı verdi: f ;J 
''Buoiln ilga edilen m~~ttr· l"J 

ba4ka ma.dde1cr dcrpi~ eaıını1.~ ~ 
edilcl:ği vaı;;t de 1ı.as•Z oıacak r.M , 
t em:n içiıı 1: ·ı1:ümct bıı 7:ar.ı: ; _J 
önünd.c trtıc1aa 71'.aadc1.cr:n .1Jıf tl--,.fff 
veZ tatbik mcv7~in" g·rm.esıtıl ~I 
m;ştir.,, •. •. ..,;11et 'JtJ 

Bu son madde ile Buyilk.: :ıte~'' 
!isi orman l:anummun IJ1UzB-

~tinn;ş olmaktadır. gı !il 
EncUmen li:end:sine verile~, ııt~ 

maddeyi tadil ederek uitlUJl'.jt11i~ 
getirmiş ve bu şekil Irn.bul cd~f V"' 
MECLiSTE lJOZAKER'l<J 'fı f 

DIGER PROJELEJıusırı~ 
Mecliqin bugiinkü toplıı.tı ııftl~ 

ta.lya ile aramızdaki ~carct ıcil~t 
smm uzatılır.as~ ve &1Iıve tee d~ f 
rosunda ya.pil:ıc:ı.k tadilata riJJt 
projenin de ikinci müzakerele .J 
parak kabul etmiştir. 1' 

Meclis çarşamba. gUnU toP 
Ur. 



~-!!!!l!!!!I!!!!!!!!!!!_. __ ~---------------------~----------- 1-IWRUJll 
y'UtJ ŞAKA 1 

lf aniga adam alıgor, 
adam satıyoruz! 

Yazan: 

Bakırkö1Jiine •u 1 Şehir Meclisinde dünkü toplantı 

Hazinedar çiftliği Abb H .l c P. k .. k .. Osman-Cemal Kaygılı 

~ Robot denilen sun't a-1 S: hayli alın~ yürilmüşler; ı 
~ ~bazı terbiyevi cihelerinden 
h&L;'..., Yaklqmışlar; gautelerin 
ıi ~ bakılırsa bazı işlerde bi-

istimlak ediliyor as l mı ş. oş u-
Belediye tarafından Bakırköyde ar- n u··n 6ı0 000 Lı·ra' 11Q satın 

"""1 &eçıneğe başlamışlar. 

teziyen kuyusu açılmak üzere istimlak 

1 

' '3 
yapıldıj'ını yazmıştık. l k "l' J • 

Bu.yer:.Bakr~k?y civannda IUWne- Q ınmasına arar verı Ul 
1.ı_' Alnerikanın bilmem ne §E!h· 

- - ·-- "'lf lokanta varmış ki buranın 
"'-onıarı, tezgahtarları. kasa.

- "'8tiyercileri, bulaşıkçıları 
~ ~ adamlardarunış. 
~ • lokantadan içeriye girer 
~ onun P,Pkasını. bastonunu e-1 

~~~alıyor; önüne listeyi 
·~ırıyor; sonra istenilen yeme 
' ına.sa.nm üzerine bunlar ko
~ ~ta hesabı bunlar göri" .. 
"'1 IQ: ğı bunlar yıkıyorlarmış ve 
~~tfakta yemekleri de bunlar 

dar çıftligı arazısındedir. 
Kuyu açıldıktan sonra depo yapıla

cak, Bakırköye buradan su verilecek
tir. Bu sene Bakırköylüler su mkm
tısı çekmiyeceklerdir. 

Köye terkos suyu gönderilmesinden 
de vazgeçilmiş değfJdfr. Boru tedarik 
edilince evvelce hazırlanan proje tet
kik edilecektir. 

Umumi aı§ınak ner~de 
yapllacak 

Şehir meclisi dün ıubat içtimaları- 1 tik çiftliğinin başlı başına bir kly 
na başladı. Celse birinci reis vekili olarak idaresi hakkında vlllyet idare 
bay Necip Serdengeçtinin başkanlı- heyetinin karannı tafıyan k!fıt mil· 
tında açıldı. Teşrinisani celsesinin kiye encümenine gönderilml§tir. 
zaptı okunduktan sonra vlliyet btit~e- Bundan sonra makamın mUstacel 
si ile Be;ediye mülhak bütçeleri tc'· bir tezkeresi okunmuştur. Bunda Çu
kik edilmel• üzere büt~e er:cümcnine bukluda Abbas Hilmi paşaya alt kule
gönderilmiştir. li köşk ile yanındaki ild kifkUn hay

~· bir usta elinden çıkmı~ yapma bir a
llı - adam: Yani tanrı yapısı de- dam aldın mıydı, artık kıyamete ka. 
'-~ kendi eliyle, tıpkı bir dar bili metelik hem sen kullan; hem 
~ bir Karagöz, tıpkı bir taş de sen öldükten sonra çoluğun çocu
tı ---~ fapmış olduğu insan yapı- ğun, torunların tepe tepe kullansınlar! 

Ayaspa,ada Masraf nazın sok2.ğın- van ahırlan ile fınnın altmıt bfn lira
nın kapatılmasına karar verilmiş, key- ya Belediye tarafından alınmasına ka
fiyetfn tetkiki fen heyetine havale rar verildiği bildirilerek bu seneki is
edtlmfştl. timlAk bedelinden 20 bin Uramn ar-

Hava hücumlarına karşı korunmak Şehir mUtehassm PrMt bu sokağın fına alahlyet verilmesi isteniyordu. 
lçla yapılmasına karar verilen mğınak vaziyetini tetkik etmiş. kapatılmasını Bu istek encümene gitmeden heyeti 
memleketimizde ilk umumi sıtmak muvafık görmüştü. DUn fen heyetin- umumiye tarafmdan kabul edflmlştlr. 
olacaktır. den gelen kAğıt okunmu'- mülkiye en- Geri kalan para iki sene zarfmda ide-

Bu itibarla sıfınağm bir tecrtibe cttmenine havale edilmiştir . necektir • 
mahiyetinde olacatı söylenmektedir. Temyizinden arfınazar olunacak Bundan sonra tetkik edllettk W• \r~ üstelik, bu yapma adamların öyle 

~ birbakıma, dünya kuruldu- bizim gibi. arasıra ne va.zlfeye geç kal 
~ .in •• _~ zaten insanları yapanlar maları, ne de iş arasında havyar ke
~ ~. Öyle ya, hiç anasız sip. dalga geçmeleri olur. Mübarekleri 
~ ~l&rak gökten zenbille yere ir... muayyen saatte bir kere kurdun muy
'-' '-eti \Yar mıdır? Fakat iManla- du, paydos borusuna kadar hiç dur. 

t.tenflen netice alındığı takdirde da- davalar hakkındaki evrak kavanln rak kalmadığından meclis perşembe 
ha bllyilk sığınaklar yapılacaktır •. encUmenlne, Sllivrl kazasına tabi Çel- gflnU toplanmak üzere dafllmııtır. 
Nftmune sığınaftnm İstanbul tarafm- ----------------------------

ta~ l.l'alarmda yapmış oldukla- madan çalışırlar! 
l ~ C&nlı, eUi kemikli, sinirli ilik- Amerikalıların yapmJI olduklan bu 
~ gerçek insanlar başka; yapma adamların sayım arta arta gll
~ timdi lokantalarda çn.. nün birinde milyonları geçmeğe bq.
~ Ve saat gibi kuruldukça larsa 0 zaman sanırım ki biz gerçek 
it, 1-a hPDıa insanlar başka! Bazıla- insanların bu dünyada pek görecek iş
~ hınn& adamları belki boş gör- leri kalmaz; bUtUn işlerde onlar talı• 

::,::~:.~u~:.:=~ temmuzda Hususi kitap bastıran ve 
KU~Uk tarakt8rlerden 

allnacak gUmrUk re•ml 

Küçük traktörlerden abnacak stlm
rük resmine dair Seyhan sayl~vı Da
mar Arıkoğlu meclise tffahl bir ıual 
takriri vermiştir. Takrir ziraat, cUm
rük ve inhisarlar veklletlerine havale 
edilmiştir. 

mecmua. çıkaranlar 

~belki de gerçek insanların el- şır; biz de köşeye çekilir: 
~ere bir çok işlerin bunlara gör.. _ Gel keyfim gel! 
~ ~ ken1'1ilcrinin i~siz kalacakla- Deyip yan ~eliriz! 

Kültür Bakan ığı bu kitap ve 
mecmualardan nasıl satın alacak? 

M•llfe Vekllfm'z lılle9tl ~ r.ka.ca.klardır. L.:.kin ben. bu Bunun bir başka faydMr da IU olur 
ller~IUnlarm günün b~rinde iler- ki: Evlerde hizmetçiler yUztınden ba- On bet günden beri tehrimlzde ra-

Ye, olgunlaşa. olgunlaşa bütün yanlarla baylann aralannda eksik ol- hatsız bulunan Maliye vekili B. Fuat 
g~ di!nyava cok favdalı :mzya.n ha.vgc.111rm ardı, e.rGCI keailir. AjTabnna l;yll91t1Jlni memnwdyetle 

b erını ve insanların Öyle değil miya, hizmetçi genç olmlJI, haber a1M. 
ı ?' Çok tehlikelerden, ıztırap- güzel olmu~ fıkırdak olmuş, yapma Perapalas otelinde istirahat etmek-

~ IelAketJerdcn kurtaracaklarını olduktan sonra kime ne? Bay, isterse te olan B. Fuat Afralı dün bir müd-
·~· 

Ul l, b~ yapma adamların en te .. ~~ru,(= ~:k~~l~~ k==~ :a9! ~:~e;. ~:;;::;~~dakika ka-
~ etnı ilerinden beşini onunu, turtur, kadehi genç, güzel hizmetçinin B. Fuat Ağrah dün öf leden evvel 

ilk ottızunu, hatta ellisini yüiü- yüzüne doğru uzatarak: Parti grup Asbapanı B. Hasan Saka S l!ıınbir uçağa veya balona dol- - Şerefine, benim canımdan aziz tarafından ziyaret edllmlıtlr • 
., ala.ya. dağlarının tepesin .. hizmetç:m! --------------
.tı.~ ~ Diye pırnasmı çeker. Bunu bayan ıwu fabrikasına :ısmarlayıp bir kaç 
-~ 1eı::! Yolunuz açık olsun, haydi görse ve duysa. sevgili bayına aslA gU- gün eonra tıpQ.tıpuma onun bir ayni. 
"'1t CIUe et versin, güle güle gidin; ccnmez. ve içinden km kıs gülerek: ni alacak! 
'bt); relin! · - Hay enayi hay, ksrşısındaki cici Haniya; var mı taliplisi, bizim 
~Ya, Yahut merihe, züha.le fi- bici hizmetçinin yapma olduğunu unu- Kurun idarehanesinin veznedarı Ahmet S hiç ~erdiniz miydi. herüçi tuyor! Can yakında muhtelif işlerde kullanmak 
~ ~ itiraz etmeden he:ncn cad Diye onunal alay eder. Ur.ere Amerikada.ki fıwın fabrikaaı-
&:.S!°la düzülürler. Hıtta bur.. HUlisa, Amerikalıların yapmış ol- na on tane dişili erkekli yapma insan 
~bir 

1 
baı'Jnla filin değil de en dukları bu yapma adam, yuk:ırıda da ısmarlayıp buraya getirtecek! Bur. 

~~ lllennı ile de semaya doğru dediğim gibi pek fena bir şey değil! 1aMan bir tanesiııi dalrtllolukta kul
ı.:!~ hiç b:r mahzur yoktur. Eskiden herhangr bir l§te., bir me- lanmak Ur.ere Nurullah Ataç gimdiden 
~ e &erçek insanların şimdiye sclede beğenilmiyen, fos çıkan bir a- peylemiı,tir; birisini de Süha Ger.gin 
~~etini kecıf edemedikleri en dam için: qçı olarak yanma ala.ca.kt!r ve gele-

• en biri de halledilmiş o- _ P:ı.rmaklık değil ki mübarek, gt. ceklerin ikisi bizim matbaada tapıcı-
'-..~ da.b dip Uzunç3l'1Ida, istediğin gibi çekti- lık yapacaklardır. Geriye kalan altı u .. 
--~ cleıı; a böyle havalarda, yerin resin! nesinin içinden kendilerine kltlp, dak
~ ~ ~erin dibinde görlllecek Derlerdi. Amerikalıların yapma a- tllo, hizmetçi, ~ırak. dalkavuk, can yol 
.-.,,___~ bel8:1ı işler .v~ ~i .yap- damı ı:.rtık bizim bu esl:i tekerlemeyi dqr, fflln gibi şeyler ~mek lstiyen
. ·~ kat bUtün bu gıbı ıgler ıçın en de ortad:ı.n kaldıracalt; istiyen istediği ler ldarehanemlze gelip Ahmet Can'a 
ilt.....'I; ~andırlar. zaman, istediği biçim ve huyda. bir in- bir an 8nce adlarını kaydettirmelidir. 
·~ \il...._ e yapılacak olan küçük, 

~ 18.Va..~lar için bu yapma r. .. /J • : H J - • 

Kttltflr bakanlıfı huul kitap ba
tıranlar ve mecmua neşredenlere bir 
yardım olmak üzere bu kitap ve mec
mualardan eve!ce olduğu gibi yeniden 
almaya karar ••nniftlr. Bu llasuata 
billuwa şu noktalara dikkat edilmesi 
llzım gelmektedir: 

a) Yardım istenen eserlerin basıl

dıktan sonra Üzerlerine beşer kuru§
luk damga pulu yapıştınlmıt fkiter 
aymmm, eter eser tercüme ise kita
bın uh da beraber olmak tizere Kftl
tflr bakanlığına bir dilekçe ile gönde
rilmesi. 

b) Bakanlık bu suretle kendisine ve
rilen eserleri tetkik ettirerek uygun 
gördüklerine yapacafl yardım şekil 

Ye miktannı eldeki tahsisata göre her 
yıl temmuz ayı başında tesblt edecek 
ve aliladarlara bildirilecektir. 

c) Kültür bakanlrfından yardım ls
tiyen eserlerin sahipleri kitaplannın 
Bakanlıkça satın alınma fiyatınm tes
biti hakkmı KUlttlr bakanhğtna bırak
malı kabul ve bunu dilekçelerinde 
zikredeceklerdir. Arzu edenler dilek
çelerine bir mal olma hesabı da ekli
yeceklerdlr. 

d) Kültilr bakanlığınca bir dergiye 
yardım yapılabilmesi için derginin 
genel ve ulusal kUltilre hizmet ettlli
ntn KültUr bakanht,ınca kabul edil-
mesi ve en az on eaymmm muntazam 

olarak n.,edllmlt bulunması Iizım. 
dır. 

Yardım her nUsha çıktıkça o M.7118. 
ayrılan para verilmek suretile yapılır. 
Yardım gören bir dersi Bakaahkça 
unun görülmlyecek tekilde neşriyat. 
ta bulunduğu takdirde bu yardım 
derhal kesilecetl gibi çıkıfi lntizammı 
kaybeden dergilerin de yardımı kml· 
lir. 

Hap~hanede do§an 
~ocuklar 

Malkara hapishanesinde tütila 
kaçakçılığından suçlu olarak yatan 
Ayşe isminde bir kadın biri ktz dlferl 
erkek iki r ıcuk doğurmuştur. Mal
kara müddeiumumisinin mUraeaatı 

fizerine Adliye ve!<aleti Ayşenin kö
yüne gönderilmesini emretmiJtir. 

Ayşcnin cezası belki de büsbtltb 
affedilecektir. 

B. Hasan Saka Ankaraya 
döndil 

Şehrimizde bulunan Parti gunıpa 
Asbaşkam B. Huan Saka din ak· 
pmkl ekspresle Ankaraya gitmlftlr. 

V'rgl tahsHlttna daha 
faz:a <:hemmiyet verilecek 

Maliye vekAleti tarafından villyete 
bir tamim gönderilmiştir. Bunda, ida· 
rei hu.swiye vergilerinin tam toplan-

... bttınez, tükenmez ordulardır. v""' eaff fleŞı.nueff. 
~'"llt " adamlardan teşkil ed:ıecek 
L.'41t. ~ IOrtu gelmez ordularla iki ı· ş •. n 
~ '8e kadar kan dökmeden, bir 
~"~unu kanatmadan yıl

gülünç taralı 

m:ıyarak fazla bakaye bırakıldığı, bu 

1 
vc:-6ilerden hisse alıın Malfye vekl· 
Jeti bi-~esfnin de azaldığı bildirilerek 
vcrzi bhsiH\tına daha ziyade ehemmi
yet nrilme.:;i lstenmc!ttedir. 

... ~ ~hiç dunıp dinlenmeden ispanyada bir dahili harp cereyan ederken bu· 
'ılıı.ı~~ı bilirler. Yeter ki, bur.. radaki ecnebi sefarcthaneleri hakikaten acıklı bir man· 
tb~~ fabrikalann usWarile 
~~Un birlıft!e adam yapmak zara almı§tır. Zira harbin deh§etinden korunmak 

~~ ~ 1laanmumıar ! için binlerce iaan buralara iltica etmi§lerdir. Bugün 
-,lteıı Yapma adam işini birisilel Madritten çıkmak için bir çare bulamıyan (600,000) 

btı.' \Plll 0 gU}erek: ki§i bulunduğu göz önüne getirilirse bu mültecilerin 
~it.__ lbi, dedi, bu iş, çok kıyak mikdan tahmin olunabilir. 

~ 'bi.ı.e göre değil; fakat dUk- Fakat sefarethanelere iltica İ•İ bu kadar ehem· 
ta...='~ Jnağaza. fabrika, daire, ır 
ıt..~~ Çubuk sah "pleri için bu miyet peyda edince "Dahili bir harp zamanında se-
81\( ! ~ dalgası, bulunur nimet farethanelerin böyle ilticalan kabul etmeğe hakkı var 
~'it '1r\Qa b ~a!>ma adamların bizim mıdır? Yok mudur?,, diye hukuki bir mesele ortaya 
'-tı:,Sit'ind~ hastalanarak -~kra-j çıkmış, nihayet bu mesele Hatay davası ile beraber 
~ 61!~~~arlayıp tekaudiye ı Milletler Cemiyeti Konseyinde konuşulmuttur. Ve 
fb.a""' en BOnra dullanna, 1 l (Ş"l") ahh d·~· b" da •• ~.. Jlllarca aylıklar verilme~d mese e ı ı mur asının ver ıgı ır rapor gos-
. -..... it 'iırlıkıan yok... Bir kere terilen bir misale bakılarak iltica hakkmm kabulü su· 

t1p da iyi bir fabrika ve iyi retinde ballolunmUftur. 

Bu tarihi misal ıudur: lranda Rıza Şahtan ev -
vel hükümdarlık eden Kaçar hanedanının sonuncu
su sarayında üç yüz tane zevcesi varken bununla ik
tifa etmiyerek yeni bir izdivaç tC§ebbüsüncle bulun
muf. O vakit bu izdivaca razı olmak istemiyen saray 
kadmlanndan üç yüzü de lngiliz sefarethanesine ilti· 
ca etmitler ve orada kabul görmütlermiı 1 

ispanyada dahili bir harpten kaçan binlerce in
sanm sefarethanelere iltica11 ile lranda vaktile üç 
yüz saray kadınm lngiliz sefaretine ilticası arasında 
naaıl bir münasebet var) Bundan başka iltica hak· 
kmı isbat için bir misal bulunamaz mı? Şüphesiz bu
lunabilir. Hem de pek çok bulunabilir. Fakat o za
manlardan hiç biri konsey azalarını dünyanın acıklı 

bir bahsi konutulurken güldüremc; 1 

Haean Kumça,. 

1 

1 

937 bUtc;esl 

Vilayet Belediyenin 937 senesi adi 
n fevkalade bütçesi yek(inu 11,041,922 
Ii:-a olarak tahmin edilmiştir. 

Bunun 6,449,335 lirası Belediyeni• 
ndt ve f evkaladc varidatıdır. 
Karaağaç mile.sseseleri 937 aeneel 

varid:ıt ve m::snrifatı 1607001 lira, kon 
servatuvarın m:ısariCi 84261, Dü~kün· 
Jer evinin masarifi 167506, Şehir tl• 
yatrosunun mas:ıriif 140775 lira ola
rak tesbit 'dilmiştir. 

nark komisyonu toplanmadı 

Un flyatlan üzerinde fazla bir te
mevvilç olmadıtmdan Belediye nark 
komisyonu dün toplanmamıştır • 

Komisyon geleeek pazartesi gilni 
toplanacaktır. 
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Tarih 
vesikaları 
arasında 

·-"""""==• •--=---1 
Kahve yasağı 
nasıl kalktı? 

- işte. tiyatı·oya Paktinde yctişnıeni.n çaresini buldu!.:! Ben ayna ite tuvalet masasını arkamda ta§mm. Sen de 
hem tımalefüıi yapar, hem ko~arsrn. ..• 

., •• • • : 1 

;·':.Jier-Gii.:n ·Bir ~lli.fiaye . 

Güzel ve sevimli bir kızdı. Sine
maya çok düşkündü. Hemen 
hemen hiç bir filmi kaçırmı-

yor; okumadığı sinema mecmuası kal
mıyordu. O sanki sinema yıldızlarının 
canlı ansiklopedisiydi: Her birinin ne
rede ve ne zaman doğduğunu, nasıl 

yükseldiğini. neler bildiğini, kimlerle 
sevişip kimlerden boşandığını bilirdi. 
Odasının her tarafı sinema yıldızları
nın resimlerile doluydu ve arasıra 

bunlardan birisi eksilirse yerine bir 
başknsı geçerdi. 

l' anlış anlaşılmı.ş! .. 

"Mevlana Bt(rsa kadısı ... 
lfıal1lm ola ki m:uktuü:lcma Btırsada 

007.i 1oaJu:ehanelcri:n mmı'i için emri 
§erifinı irsal olunmu., idi, lciki.n kahue 
işli yen f al*tülhal ve kesirülayal ol. 
dukları ecüden evvelki minval üzere 
yine kdr-ü-1.."isplerinde olup tarafım

dan ve ahardan müdaha.1e olunmamak 
emrim olmıı~tur. Buyurdum ki: 

Hükmü §C'l'ifim 'IJfis?ıl buldukta sa. 
aır ol.an emri celil-ül-k.aderim mucc
bince amel edüp da.ki mahrıısai Bur. 
3ada valci kahvehanelerde işliııen fu
karanın ktir-ü kisplerinc mani olma
yıp her biri l:cir.·1 ki.splcrinde olup de
vamı ömrü devletim ed'iycsine i§tiga1 
gö:ıtcreler. Şöyle bilc1cr ue ba'demuı

~r bu hiilmW. ~/im ellerinde ip1-uı 
ediip aMmeti şcrlfe itimat 1:xıl.crın.,, 
Thriren evasıtı şehri muharrem!ü11uı-

ram 1059 
• Bmn.akamı Kostanta.niye elmahmitıe 
' Dördüncü Mehmet çok iyi yapmış. 
Kendi ha.basından evvel padicıah olan 
dördüncü Murat zamanında herkes: 
"Kitab-ü siinnete uy ey hatibi hoş nnğ. 

m"' 
"llevdyi ne/sine ı•Jtm~ b:zim imam gim 

Diverek padişahı takllden mükeyyefat 
lrullanrunazlarken artık halk cia padi-

1 
şah gibi aleni ve korkusuz olarak taze 
elden taze kahve icmeö-e baslamıştı. 

Dr. O. Ş. ULUDAÖ 

D omuz ve mUs!ahzar~tr içi n 

Yabancı memleketlere gönderilecc.ii 
domuz ve müstehzaratınrlan muayene 
resmi alınmamasına dair olan kanun 
'ViUiyete bildirilmistir . ı 

Eksilenler piyasadan çekilen yıldız
lar; yerlerine gelenler de yeniden do
ğanlardı. 

Ah, o da bir sinema yıldızı olaydı! 
Ah, Holivuda gidebilseydi! 
Kolay kolay pasaport vermiyorlar. 

dı ki ... 
Parası da yoktu. 

' İki defa kaçak olarak Amerikaya 
gitmek isterken yakalandı ve annesine 
teslim edildi. 

Annesi de usanmıştı. Onun ikide 
bir başka başka. kılıklara, hatta renk
lere girdiğini görünce hafakanlar ba
sıyor, lakin bir şey yapamıyordu. Çün 
kü pek afac2ndı. Bir tanecik olduğu i
çin şimartıldığma da şüphe yoktu a. 
ma, başka ne yapabilirdi? 

Eski adı olan Mebrüreyi beğenme-, 
miş Meral yapmıştı. 

t5te Meral böyle bir kızdı ve ikide 
bir şöyle söyleniyordu: 

- Burası da memleket mi? Bir 
stüdyosu yok... Avrupa ve Amerika
daki stüdyoların muhabirleri yok, ... 
Böyle paslanıp gideceğim! .... 

Fakat bir gün tramvayda yanıba
şmda. oturan bir delikanlının elindeki 
gazeteye gözü kaydı ve orada iri harf
lerle ~u satn1an gördü: 
""Sinema için bir genç kız ara.nıyor ! .. ,. 

Altındaki yazıl:ın da okumak için 
şöyle biraz uzanır gibi yaptı. 

Lakin tramvay durdu ve delikanlı 
hemen kalkarak indi. 

Meral ancak gazetenin adını oku
yabilmişti. 

Pencereden baktı. 
~övle biraz doğrulup, etrafa J!ÖZ at

tı. Fakat bir gazeteci göremedi. !nec~ 
ği vere yaklaşmıştı. 

İner inmez, admı gördüğün gazete. 
yi aldt.. .. 

Soka~n köşesini ı:ıimsek hızile dön 
dü. Bir ka~ adım ötedeki evine daldı: 

- Hiç kim~vc. hat .. t anneme söy
lemevim. ~ürpriz olsun! 

Divordu. 
Odasına kanandı. Duvarları doldu

ran sinema vıldrzlarım tatlı bir gi\lüm
scvisle selRmladı. Simdi onlan birer 
yabancı ileği l . meslektaş ve arkada.-, 
~ibi ~örüvordu. 

Kendisini karyolaya attı ve gazete
yi ;ı.rtı. 

tıanı okudu: 
"~ine>ma iGin rrü1..e1. sevimli, ~vik 

ve 18-25 ynşında bir genç kız aranı-

yor. !stiyenJer her gün 10 dan 1ı ye 
kadar aşağıdaki adrese gelsinler!.,, 

Altında !stanbulun en büyük sin~ 
masmm adı okunuyordu. Hem de bu 
sinemayı işletenler film de çeviriyor
lardı. 

Genç kız saate baktı: On biri çey. 
rek ge~iyordu: 

- Ferah ferah yetişirim! 
Dedi. 
Hemen kendisine çekidi.izcn verdi. 

Son zamanlarda en cok moda olan yıl
dıza benzemek için hiç bir şeyi esirge
medi ve bunu epeyce becerdi. 

Sokağa fırladı. 

Tramvay bir türlü gelmiyordu. 
Geç kalacaktı • 
Bir taksiyi çevirdi ve adresi söyle

di. 
Otomobil homurdanarak 

tıldı. 

ileri a. 

Saf'tda.n ve soldan tramvaylar: lüks 
otomobiller, kaldırımları dolduran 
halk ve büyük apartıma.nlar geri!-lin 
geri kaçıyorlardı. Hem de onun zafe
re do 'ru bövle hızı'\ "'İdişini ~~nki im
renereı{ selimhyorl:ırdı. 

Villalar, otolar, tuvaletler ve son-

Halkın Dilekleri 
Beşiktaş'ılar 84 imzalı 

BC§ikla.ştal,'i Türk Ali nwluılesi,ıin (llattnt Tahsin 
:roka.ğı) deııien yoıı o 1au1aı· lb-0::uk tıe berbat l>ir hale 
gelmıi§tir ki geçi lem iyen lnc Jıol içiıı cioor 1ıa11mıdı:m 8 ~ 
kişinin imza.sile Bc~ikta., kaymıaJa:vnılığm'1 bir ma::battı 
verilerek yolun tam.;ri istenmi.ştir. 

B~<tikta§ın !ı!urodiye semtlerin~ va.!1ta okın bu i§leJ.: 
yolutt yirmi yı7<7ır en uf(J,k bir fGmir ~ii biU- görmediği, 

bir mazbata verdiler 
haber uerilme7:tedir. J?fin, lm yol için nuızbata ha.zırlıymı 
ayııi semtin adamlarmda11 öğretmen Etlıcm Iforayağız 

kUırehanemize gelerek, aayın Be~iktaş knym!ık'Ctmını1t 
bu yol 'ii':erhıe dik1•ati1ıin çc7•ilmesini 1·foa etti. Ethttıfl 

Karaııağızın rica.-,mı ya:ıyonız. 

Be§ikta§ kaymııl:ammın 1m yol için /.azım gc~ ~ey
leri yapma~ı bizim de dileğimizdir • 

suz alkışlarla dolu 
hulyalara dalmİş
tı. ilanı veren sine 
ma rejisörüne ker
disini nasıl beğf'n
direceğini tasarlı

yor, mükemmel bir 
plan hazırlıyordu. 

Taksi durduğu 

zaman planmı bi
tirmiş bulunuyor. 
du. 

Saate şöyle göz 
attı: Yetmiş iki 
kuruş yazmıştı. 

Çantasını açtı ve 
oradaki bir tek li
rayı şoföre uzata
rak sinema binası
na daldı. Kapıcıya 
BOrdu: 

- Bay direktör 
nerededir? 

- Ne yapacak. 
ımuz? 

- Gu.etede bir 
il~n gördüm de .. 

Kapıcı sırıttı. 

Şöyle düşünüyor

da: 
- Bununla ar

kadaş olmayı is
terim doğrusu .. 
Pek cici bir şey .. 
Genç krza biraz 

ilerideki büyük bir 
kapıyı gösterdi: 

- B:ıy direkt&. 
rün odası burası

dır .... 

• .., , ~~"11- -.· .• : ... :- .• .. 

Ya z a n: 

K adi r car1 
K ,~FLI 

~ ... "' . ~ .· . . . .... ~ .... 
Genç kız kapıyı vurdu. İçeriden re. 

vap geldi. Beklemeden tokmağı çevir
di ve girdi. 

Biiyük ve süslü bir masanın arka. 
smda ve maroken bir koltukta si~mar
ca bir adam oturuyordu. Duvard:ı bir 
kaç sinema artistinin büyücek resim
leri "Örülüyordu. 

Meral hemen söze başladı: 
- !1arunızı okudwn da. onun için 

geldim. 

Direktör genç kızı bir anda slizdü. 
Hoşuna gitti~i besbelliydi. 
~nç kız bu ilk ve güzel tesirin ar

dını bırakmamalıydı. 

Eteklerini kaldırdı: 

- Bncaklanm ~ok güzeldir. İşte 
bakınız! 

Direktör afallamıştı. 
Genç kız: 

- Onu hayran ettim! 
Diye düııünüyor ve Amerikada re. 

vülerindeki sıra sıra kızlar gibi bacak 
kaldrnyor, ~ıçnyor, dönüyordu. 

Direktör şaşırmıştı. 

Meral revikliğini de göstermek fe
tlyordu. Bir aıçra.yııta muaya fırla,. 

dı. 

Meral oradan da ~ atladı ~ 

döşemenin üstUnde takla. atma.ya, rıe

~it ~t numanlar ~pmağa ~ı.dı. 

E_okior köşesi: 

Çocuklarıın~ıt 
1 

nasıl besli yehfll· 
.. ~eçe~ haftaki makale~d~ --~ 
tun~n bırçok hususiyetler~ı .. fC; 
susıyetlerden dolayı inek sut~ 
ik olduğunu yazmış ve çocu 
anne sütü ile beslendikleri ıa~tf 
ci müessirlere ve hastalıklar• t# 
ha çok mukavim olacakları ft rı" 
büyüyeceklerini söylemiştinı. /. 
tü ile beslenen çocukların ıUt f 
saatlerinin tayin ve tahdidi 1~ 
lir. bl 
· Çünkü bir çocuk tıpkı büyii~tcf 
dam gibi muntazam vakitlerde ~ 
diye alıştırılmalı ve böylece ;1-
daha ilk aylannda terbiye e ~ 
Bazı çocuklar bilhassa geceleri ğ• 
lar ve bağırırlar. Bunlarr usJulll ıifı 
tırmak için bezleri kirli ise de 
mek, ve bir müddet ağlamağ• ııı. 
makta terbiye etmek ekseriya ~ 1 
Buna rağmen ağlamanrn devalfll ıJfİ. 
riya bir suihazim karşısrnda bul ıli 
ğumuza ve çocuğun fena besJell 
delalet eder. fi'. 

Eğer bu yok ise çocuk.ta b'~t~ 
hastalık aramalı (Kulak sancısı ~ 
gibir hastalık başlangıcı, ve e ~t 
başları hali tabiisinden ufak \'C~l 
aptal olmağa namzet çocuklar gı ~ 

Eğer bu haller yoksa muhak / 
cuğun fazla beslendiğine bükU111 , Ç 
lir. Yanlış bir kanaatimiz vardıf• 
cuk ağladı mı karnı a-::ıktı rrıet!I~~ 
tim deriz. Halbuki bağıra" ç ,ııf 
fazla veya yanlı~ ~ckilde gıd• ~ 
1cli!1pepsiye duçar olanlardır· S ~ 
ayrıca fazla meme veya ma~• 1' 
bu suihazmi tezyit etmektır· ~ 

· de ı_ anla~ılıyor ki çocuk beslemesı" ~f' 
cuğun muntazam ve aile içinde 
tücü bir unsur olmasında f 
amil bebeveyindir. Çocuğu e~ ~ 
yemeye ayni saatlerde alış~ ~ 
cuk beslemesinin ve terbtY 
şartıdır. rdl; 

O halde memede ve ilk ayla jl 
lunan bir çocuğu nasıl emzireJi~· % 
leketimizde ekseriya 2 saatte b/'. , 
..,,."'""",.il' :.;1,.., .. .,.,_;._1 • .-A:.- Al,.. il. 
saatte 5 defa vermeği ve ınem• 'I, 
tarının 4 saat olmasını kabul ,. 
Bu hal çocuğun emi~ kabiliye~~ 
ne sütünün mebzuliyetine ta~ı tırl' 
fiyet olıduğu cihetle vasati btt ~ 
şu şekilde hareket münasiptir· ~ 
günde beş defa emzirmeli. çoc~ 
alıyor nes'esini muhafaza edi~Oc:ef 
dımcı gıdaları alacak aya gel•" f 
dar devam etmelidir. Yok ki1°~~t 
farkediyor nefesi az ise emıı tıl~J 
dini ( 6-7) ye çıkarmalı. fası udıi"' 
2,5 saate indirmeli. Emzirme 11' 

de 10-20 dakika yapmalıdır. ~ 

Cocıık ~~~,d~ 
Dr. lbrah~ 

Dr. Ri!,tU CauCj•'111" 
t e,ekkUr U 1 

Ha.c;tahğım e..c;nasında htf ~ti'; 
dan alrıka gösteren ve her !~~ 
tif!'a.rı hatırda bulunan ~k 1't'f" 
ytiklerime, muhterem meSlt1~ 
ma ve se\·diklerime son.~oı 
ve minnetlerimi arzederiı:rt. (~ 

Doktor RiJıtD 

Civan ı, ceza y ecl
11 ~ 

İtalyan tebaasından Ci~~~ ~ 
olarak: Sirkecide bir kah'ftJ1 .~ / 
nnı kırmaktan Sultanahme:,,11•,1 
sulh cezada, me:.hut suçla~ ıil' 
göre muhakeme edilmiş, bıt 
~e mahkum olmuştur. 11ı 
Kadı n ın yUz iin U 1ıe•~ ~t 
Galatada bir aşçı dilkkAJ1f11 bl ,ıı 

met i.c;fmli kadını kundor•"111 S 'İ 
yUzünden yaralamakt~n. sııÇ e'. 1 
man, lstanhul asliye btrı"d uıa il' 
yerinde dün yedi ay, ) irı:rtl 1 
cezası yemiştir. 

Direktör afallamıştı. ,4' 
Genç kız şimdi onun ks.tf 

,. 

yunmağa başhyarak: dil'' J 
- Vücudüm çok aUt.gi11' ıJf" 

bir tarafımda kusur yo~~ur~ .. 
Ditrih'ten daha güzel degı19C ,, 

Diyordu. j 
Direktör yerinden tırl~ '.J 
- Aman, dur kızım! ıııot1ı 

artisti istemedim. Sinemad~ J.'İ' 
lere yer gfuıtereoek bir kız~ 
lrş anl&§Ihlllf'-• 
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Anasını Gör Amerikanın 1 numa alı 

Kızını Al güzel kadını 
GüzeHiğin sırrını bo bol 

yeme.\te bu uyor 
~ n ıanıı:ıııınııııııı111111ıııııı111nıllllll11111ıı•ııııı1111ıllllll11111ıllllll11111ııı•ııııı111ııııııııu1111ıııı1111ııı•••nı11111ıııııı11111ııııııııı111ıııııııı111 
l\"Otna biftek '-ııı...u:,, Yazan: Sermet Muhtar Alus No. 94 

ıı1111ıııııı111111ııııı111111ıııııı111111ıııııı1111111ııııı11111ııı11111111111ııııı111111ıııııı111ııııııııı111 11 ııııııııı 11111ıııııı111111 ıınıı11111 uıı 

Yine L_ riti 11evluyu boynuna doladı guya 
ı...,. 1%g" ı . . d" 1 . • , ""'l\ılın.ı _ıçın, ış erının arası tire ile 
~ fddigi tarağı aldı. tç kaprnm 
~ ılcar çekip dı?n fırladı... Kapı • 

..._ç çıkmaz, avazda: 
" Atladil da.J_' z··•t!, kalf , 1191e ~... uuuyar a ... 
._ ~er bacı!. Neredesiniz ayol, çıksanı. 

o:_dana, baksanıza halime! .• 
"dı, kapının sofasında .. Asıl mak • 
~ Yllkanc!akitere, hanfendi ile malı. 

na &elini duyunnak: 
lt):_~lahım, Allahürrahmanun bir 
ltiirrı ·~ demem, ıenden baıka bir is • 
il.at lrnadı. ikbal adındaki panga • i 
"ıl' ~~l'lln, yezit kulunu nasıl bilir · ı 
~: e et... Bir tanecik oğlumuzun 
~~· bir tanecik gelinciğimiz şu da..

1 
deıı_ ece) terleri içinde ..• Aman kar. 
l'h~ ,11.3 bit, ne bit, pıtrak ... Ben diyim 
·-, ·~ d' . tlcıne ıyıniz beş yüz .. 
"1-r 1 Bey, hemen tes~eresile yon. 

....._ llJ fır·latıp kapıya koştu: 
'Ne var, ne oluyor? .. Niçin bığı _ 

..._ ~ıı Aynıhayat Hanım? 
~ ~ ~ olacak?.. Tabanı yarık 
' Yl.izun~en, lkbaJ denilen mun -
"-ide &ebeıbeinden, kancığm perişan 
'b)~ .. Keh~~ler içinde yüzüyor, kulaç 
' · ~lum AIJahın emri, amenna! 
bile ~lı~ ölümü Azrail aleyhüsselaml 

-aut ebn · . ~ emıı... _ 

1 
•ti b.'i~~ayım derken, goz çıkaracak; 
Of1-rıa tun allak bullak edecek; sıska 
~hamamda ıoluk aldıracak ... 

~iittiriverdi: 
1.... ....._ Pa.s._ l' . ad • ~d -~ • ., ve ınımet z em, ıen hiç 
~ ~ Yerinden; &akın karıcığının 
' l•derirn deme. O haldeyken gö
lliıı, i billahi yüreğine indirirsin taz~ 
~~ beni bu mezbelede gördü, 
de.. ~diye vallahi kendini pencere • 

-ıagı atar la Jian , camna yar •• 
~fha fendi, duyacağı kac!anm duy -
~u: T.na pap kerimesine, gelin 

•gı lt\bd··ı h ' . . u ve hap paıa konağında, 
'- d gıbı bit ütüııün! •• Dost düşman 
'-a.. :ez, adamı tefe korlar da çalar • 

li ••ırdaki &ağır sultan bile duyar. 

d •hın · . e. s· . , Yine baygınlıklar geçırme • 
t..ı_., llıirlerinin bu seferki bouonı•ı ö -...... er· ,._. " , 
'İıwdeııın birile kabili kıyas değil; hep -
~td • baskın .. Daima ihtiyat bulun • 

Ugu "k• 
>~lrru 1 ınci ıişedeki kordiyali de 
~-i ~· Doktor Zambako paşanın re
'-tıty t\.i ec2aneye koıturmuş. Eın"eye 
"-'it ::.~~t gurt geyire geyire, En'ami 
~iy~sundc basılı, (Ha gittim, ha gi

~ te~~e.lecanile, u,ağın biran ev • 
[)·· •nı pencerede beklemede. 

ı.... •cer L_ _ 
~~ 11eSlemeler, Vicdanla Peyker, 
'6)"° le ın vücudünü oğmadalar. Zül
~~lc alfa, kanı aşağı• çekmek için, 
~f. N&okumuna sıcak tuğlalar yetit
~ eıever bacı, harem mutfağının 
doJdul"ınu Yalcnuı, bnaslar gibi odun 
"-lı)ot, f, ayaklar sokulacak suyu kay 

"- "l'lııh _ ı, 8Yat, usuletle bohçasmdan 
~ ti" fı alıp göğsüne sok!ll' sokmaz, 
~1-.,lt\ Çevikliğile merdiven basa -

' d..~1 atlaya atlaya, aşağı indi. Ha
>l1-ıı, ~~İne girip çifte kapılardan ok 

t<o• • le. 1 •çeri kaydı. 
(~ ~etin ·· - baw d ıı:.ıı~. ustuM g aşmı kurdu. 
lıi.. '11fthiJ ·ı k d"b' • . çilltiıc 1 e, amışın ı ıne 11vrı 

~•ttı ~aptıktan sonra müsveddeyi 
tı· l"rtnga başladı. 

.ı. 'ildeki ; dit· kalem cayır cayır yürüme • 
1 de ...... td 21r zır işlemede: 

...... .\ il, lllt" hir cıga.ra!
hırna sokl.. .... ....... sa .......... . cltaa, .................................... : 

ltlltııaı ~ muayene ku .. onu : 
1 ~t 0 11 be doktorumuz Pazartesi gilnlerl 

1 

~ ~~ 1~ buçuktan yirmiye kadar ga• 
'ı> "at li rehancstnde, Cumartesi günler! 

, ~''aı:ıı:erı lll n klldıır Ulell Tay)'are 
i bıııll'ı\ Okı.ı rı ikinci dııire tıç numarada 
! ll<ıe ıt,zucuınrımm yedi kupon muka· 
: <'~- vut eder. 
ı ltıııııı~k h 

ı 
öt lltıı:ı ~ aatnlıklıırı doktorumuz da bu 

~1111"fıeıı~:ı lancsını blrtktlrlp kendisine : 't?t 11. 
1 

cumarteııl, salı, pe~embe : 
,~de l.rı.ı 2 nraaı Aksarayda, Millet cad- i 

''"hlıl~:atpll§a camii kar§ısındakl mu- i 
~ilde çocuklarınıza bakacaktır. : 

............................... - ••• __..! 

- Sağdaki köpek dişim sallanıyor; 

dudaklarımın sol köşesine sıkııbr! .. 
- Kibriti uzakta çak. Kükürt koku-

ıu gasyan verir b:ına .. 
- Cigaranın ucunda kül toplanırsa 

serçe pannağının tırnağile hafifçecik 
dokunu ver .. -

- Aman, öbür elinin avucunu altı • 
na tutmağı unutma! .. 

Kağıdın yanıı dolmıuıtu .. Aynrha -
yatın burnundan fJPir ppır terler dam-
lıyordu. 1 

içinde kör düğümleşmi~ olan bu uk-1 
deyi aıi.kare vuramadı. ı 

Amerikanın yirmi yaşmcfaki güzel
lik kraliçesi Louise Lyman lngiltere
gelmiştir. 

~u güzel mahluka ayni zamanda 
''Amerikanın bir numaralı muhteşem 
genç bayanı,, denilmektedir. 

Kendisi 1935 senesindenberi hiç 
mağ!Ubiyete uğramaksızın bu Unvanı 
muhafaza etmektedir. Fakat "Güzellik 
kraliçeliğinden bıktığını.. söylüyor. 
Evlenmeği düşünüyor. Her gün bir

lerce mektup alıyormuş .. Lakin müs
takbel kocasının h~rhalde tam bir cen 
tilmen olmasına pek itina etmektE:dir. 

Amerikanın güzellik kraliçesine bu 
kadar güzel yüz ve Yticudü daima "v

ni taravetle nasıl muhafaza ettiğini 

Aynıhayat, yazıp çizip altına da 
( Elmalum) la beraber Süleyman aley • 

1 

hüsse!am mührü olan yıldızı kondurdu-
ğu havai mavi, çiçekli ve kokulu k.i • sormuşlar: 

"merikar ın 
1 numarah 

güzeli 
ğıdı zarfına koyup yapıştınnca, şimen- - Kolay, diye cevap vermiş, dai-
difer düdüğü gibi öttü: 1 ma idman yapıyorum. Ata biniyor, Eğer evlenirsem, herhalde bir Fran. 

- Düt, düüt, fertik! Kum.kapı, Ye- y k ) •ı ~uda yüzüyorum. Yürüyorum: hem de sız.la evlenmiyeceğim. Kocam ya lngi-
n~kapı!.. gidiyoruz, Fluryaya, havuz a a ÇU l{Uf arı 1ıe saatlerce yürüyorum. Bununla bera. !iz veya Amerikan olacak. Onlarda 
başında kuzu dolma~ımru yemeğe!.. babası lay·n h"r çok biftek yiyorum. Ama nasıl, mes'uliyet duygusu var. Fram:ız.lan, 

Arkasından, tenbıt tenbih üstüne: ko<'aman kocaman bütekler... Paristen tanıyorum. Hiç ciddi değiller 
- Aman Edacığım, gafil olmağa hiç ed 1 f e D kız Ben aslfı perhfae gelemem. Kafi de- dir. İzdivaç, onlar için adeta bir iş gi-

gelmez. Çakınn kızı gibi kenc!ini kul - recede yemek dahn iyi .. Lakin çok ye- bidir. 
Geçenlerde gazetemizde yazdığı- t lan. Sa.lan ip ucunu ele venne; kan kus, memelidir. Ve daima idman yapmalı- Hoş bir ngiliz, benim için belki en 

mız gibi, Norton isminde bir İngiliz kızılcık şerbeti yedim de ... Kocan ola- ı dır. Yalnız şunu söylemeği unuttum. iyi koca olur. 
kadım, sinema artistlerinden Klark ---------------------------------

cak alık oğlan, kaynanan ..,(acak beyin Keybıl'ı; on Uç y~ındaki kızının ba. 
yoksulu kadın, kakavanlar, babahlar, b ld w "dd" t kted" B . . ası o ugunu ı ıa eme ır. a-
her kun, her kim yanına sokulursa kaç N t Ki k K b 1 k tah .. van or on ar ey ı ın anının 
oteye ... Şunu da unubna; bir düzüve • . . . . . 
b ki ( 

_ı. b' b' hl edılmcsı surctıle, mevzuubahıs kı-
aşını yo a; n:uı ır ıt daha bul - w • • • • 

d 
') d . ' zın babası oldugunun ısbat edılmesını 

um. eyıp tuttur... . t . t" 
E 

. w ıs emış ır. 
da, hepsın baş cgmede. B N rt 13 d k" k ayan o on, yaşın a ı ızmın 

- Kertenkele ile beraber mi yabyor- bilhassa yanak çukurlarının Klark 
sun?... Keybıl'e pek benzediğine işaret ediyor. 

Eda, evet dese bir türlü; hayır dese Yukrada 13 yaşındaki kız. ve 
bir türlü .. CevJt.p vennedi. Klark Keybıh görüyorsunuz. 

Yine dili dunnamada: 

- Sil terlerimi Edacığım!-
- M~ndilini musluktan biraz ısl<>' 

nemli nemli alnnnıa sür!.. 

- Şu kağıtlardan birile yüzümü yel 
pazeler misin? .. 

Nihayet sayhayı hastı: 
- Vesselfun, bittemmn!.. Sen 

ben selamet, bitti! 

Tekrar, kağrdı uze.ktan tutup mağ -
rur mağrur bir süzüşten sonra karşı -
smde.kine çevirdi: 1 

- Öyle bir mektup, öyle Mr muhab
betname oldu ki Nabi mezanndan çık - ı 
ıa ancak bu kadarını yazar •. Araya be
yitler nü kanştırmadIJn, e~'arlar nu sı • 
kı§trnnadım; çiçek demeti gibi donat- ! 

tun." 
Nemli mendili bol su ile ıslatbktan 

sol\l'a boynunun, ensesinin, göğsünün 

üstünc!e gezdirdi: Kendi elile, dolma 
gibi bir sigara ıardı. Tüttürdü: 

- Okuyum da dinle; teyzen olacak 
kannın katipliğindeki çetinliğini anla ... 

- Ah teyzecıgım, senin can.dan, 

kalpten muhabetine nasıl muk .. be!e ede
ceğim ben •.. Ellerini, eteklerini öpmek 
kafi değil; ayaklanrun altına yatsam yi-
ne az. .. 

- Lafı kes de dinle bakalrm. De -
min, nereye kz.ıdannı ckumuşturn? 

Zab muhnbbet kÜ"' " neleTinin srh
hat ve afiyette daim olmasını Rah~ Ta
ala ve takaddüs hazretlerinden istirham 
ve niyaz eyleriz .. Simdi al Nabice ağ -

zı: 

Müjganlannın yaresi işler ciğerim

den 
Sevdayı nedamet çıkıyor şimdi se

rimden 
Kanlar akıyor pmı seher didelc

rimden 
Gelmez mi saba, huyu vefa gonca 

terimden (•) 

Terimd n'in nununu vtnla.tır vmlat -
maz, k&ğıdı fırlattı: 

- Biraz fazlaya kaçtı ama zivıını 

yok. Doğan baba•'an bu doğdu. tık il - ı 
ham c'erune J?irdiği gibi, avnen, b!r 
noktası biltı! deği,tir:lmiyerck k~mda 1 

konmalıdır. ,111.uha,,~tMmelerde bu ka
danna rıza vardır da .•. 

( A rka.'1 t•ar) 

(•) Bestekar Rifat Beyin hicu ma
kamınd& maltllnu enam prkıaı. 

L~vren.'J Tibet kıarıS1 ve çocuğu ile 
beraber 

Prova 
da ki 

esnasın

ölüm 
Amerikada Nevyork operasının meş 

hur Baritonu Ye Jı:;tanbulda birçok 
filmleri seyredilen Lavrens Tibetin 
birkaç gün en-el, bir prova esnasında 
arkaclaşını bıçakla yaraladığı ve ölü
müne sebep olduğu )azılmıştı. Dünkü 
posta ile gelen ecnebi gazeteler bu 
hadise hakkında şu tafsilatı ,·ermek
t<'dirler: 

"Kaza Ca\•alliere Rusticana opera
sının pro,·a..cıı esnasında geçmiştir. 

Orkestranın coşkun nağme.si, bom
boş duran muazzam salonun dm·ar
larına ak.-.;ederken Lavrens Tibet ile Jo 
'lef Sterzini rol icabı sahnenin kena
rında düelJo yapıyorlar. Büyük bari
ton her zamanki gihi. coşkun ,.e rolü

nün te.siri altında .. 
Birdenbire Sterzini yere yuvarlam

yor. beyaz gömleği kanlar i~inde .. 
Meşhur bariton kanlı hançerini elindel 
tufarak de-hsetle arkadaşına bakıyor •. 

Orkestrn bütiin şiddetile çalmakta 
demm ediyor. Birdenhire figüranlar
dan birisi bir çığlık koparıyor. O za
man haldkat anlaşılıyor. Herke!'; deh-ı 
cet İ"inde yaralıya doğru koşuyor. 

Bereket ver~in ki vara ağır değil .. 
Hatta l<ii~ük denecek kadar hafif, ! 
netekim Sterzinl parumnandan sonra 
tekrar rolüne devnm ediyor n bitiri
yor. 

işaretler: -------------------
Kayzer ve Ta at Pş. 

Bu ııatırlan Şam T rablusundan 
gönderilen bir mektuptan çıkardım: 

.. Almanya imparatoru ikinci 
Vilhelm lstanbula geldiği zaman 
Avrupa kıyafetinde bir Türk kızı 
imparatora bir çiçek buketi takdim 
etmiş imr>arator, bu hareketi beğen
memi§, yanında bulunan Talat Pa • 

şaya dönerek: 
"- Sizin kuvvetiniz Carplıla§ • 

makta değil, lslam dinine bağlı ol • 
manızdadır demiştir. Siz de Vilhel • 
min nasihatini dinleyiniz ... 

Bu mektubu gönderen adamı ta
nımam. Fakat ona bu satırları yazdı
ran kuvvetleri tahlil mümkiindür. 

Bence meseleyi bir şahsi iş olmak
tan çıkararak prensipler halinde tah· 
lil etmek ve neticelere varmak daha 

doğru olur. 
:(. lf. :(. 

Olabilir ki Kayzer, Talat Paşaya 
bir Türk krzmı Avrupa kıyafetine 
sokmuş diye fena halde kızmıştır. 
Kayzerin bu hiddeti, bu ihtarı haki
katen çok kuvvetli mana ifade eden 
bir semboldür. Bu sembolün neler 
ifade etmiş olduğunu anlatmadan 
evvel, Kayzere 918 mağlubiyetinin 
sebebini sormalıdır. 918 mağlubiyt-
tinin sebeplerini de Piyer Lotivari 

izah edebilir mi~ 

Kayzerin nasihatini bir hakikat 
~nmak için dünyada iki sehep var

dır: 

1 - Gerçekten insanın diinyanm 
şer'i ahkama göre ve din hudutları 
içinde en ileri bir cemiyet kuracağı

na inanmış olması. 
il - Körii köriine Avrupa firma· 

larma alet olmuştur . 
Asn saadette ya~ıyan bir Arap 

imamı gibi konuşan Kayzer, her 
şeyden önce A vrupanm en kuvvet
li firmalnrmm baş komisyoncusu idi. 
Ve Avrupa denen alemin Avrupa 
haricine bakışım, onu anlayışını ifa
de ediyordu. Kayzer bugün Alman· 
yada değildir. Hudutlardan memle -
ketine hayran hayran bakıp, geçmiş 
günlerin hayalini yaşamaktadır Fa
kat hala Kayzerin düşündüğü gibi 
düşünen. onun gibi Şark alemine 
naaihatler vermek iatiyenlcr vardu. 

Sadri Ertem 

Kayzer gibi düşünenler son sen~ler
de daha ileri gittiler.932 Londra kon• 
feransmda Türkiyenin makineleş • 
mcsinin cebren menedilmesini tek • 
lif ettiler. Kayzer ve Kayzere ben • 
ziyen insanlar böyle düşünmekte 

kendilerince mazurdurlar. Sülüklere 
niçin sülük oldunuz diye kızmak 
doğru olur mu~ 

Kayzerin zihniyetini tahlil ede • 

lim. 
Kayzerin zihniyeti yalnız kendi· 

sinin değil, bütün bir Avrupanm on 
dokuzuncu asırda dünyaya vermek 
istediği nizamın parolasıdır. Kayzer, 
Talat Paşaya çıkışırken, mutlaka 
Almanya nam ve hesabına ilahiler • 
le ilan edilen "Mukaddes cihat" ın 
bir bal yemez topu kadar modern 
hayatta müessir olmayışının sebep • 
lerini hatırlamış olsa gerektir. 

Kayzer, yani 19 uncu asrın eiv • 
rilmiş, keskinleşmiş istilacı zekanın 
sembolü dünyayı zaptetmek istediği 
zaman, yalnız ordulannt, maliyeci • 
)erini, tüccarlarını, misyonerlerini 
seferber etmekle kalmaz, bu aktif 
tedbirlerin yanında menfi bir çareye 
de başvurur. Bu kalenin içten f et • 
hedilmesi"çarcsidir, bu usule göre is• 
tilnya uğrayan memleket asla müsbet 
bir zihniyet sahibi olmamalıdır. Hu
rafe teozofi sağlam felsefenin ve 
müsbet ilmin yerini a1malıdır. Akti
vite yerine tevekkül ve dünyaya 
küskünlük hakim kılınmalıdır. Bu • 
nun kestirme, sağlam tarifi müsbet 
medeniyet, teknik ve ilim usullerine 
karşı ilanı harp etmektir . 

Kolonileri istila otdulanndan zi -
yade miisbet ilme, müsbet ruha düş
man olanlar muhafaza etmektedir • 

ler. 

lrtiı :ı ile istilacının nıcın daima 
müttefik olduklarım artık fazlaca 
izaha lüzum var mıdır? Nerede bir 
istila ordusu varsa onun ardından 
irtica orduları bayrnk açarak ilerle

miştir. 
•• 11-

Türkiye Lozan ıulhundanberi 
Avrupalı olmayı, Avrupanm üstün .. 

(Lütfen, ~yfa.yı çeviriniz), 
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Kadırga 1 alebe turdunda 

Olıumak heveslisi 
li ·· ;ü ler e haşhaşa 
O~umak ?çın 

kahramanı o'an 
birer macera 

yavrular var 

Fa.t1, Kemal, Bulgaristanlı lı!ıwtafa, Yalovaıı Asım 

Kadirga Talebe ı için Ankaraya kadar gelmiş ve yolu 
yurdunun nasıl ça- 1 Türk Maarif cemiyetine düşerek bu-
lıştığmı yazmış, raya gönderilmiş: 
gördüklerimin a:. - Eğer Türk Maarif cemiyetini 
ğer kısımların~ da 

1 

bulamasa idim, bilmem hallın ne ola
ayrıca yazaca"'ımı caktı. 
vadetmiştim. Uni- ~ .~ ~ 

versite, lise ve or-1 Bulgaristanlı Mustafa da macerası-
tamektep talebcle- nı kısaca şöyle anlattı: 

ri arasında küçük - Anam, babam Bulgaristandadır. 
yavrulara rastla- Okumak istiyordum. Babam: 

B. 1 S?nail Hakkı dım ve sordum: / - Haydi Türkiyeye git oku. Adam 
- Bunlar da ta- ol... Diye beni yola koştu. Ben de !s-

le: J~ mi? .• Aldığım cevap şu oldu: tanbula geldim. "Beni kim okutur., 

Günlük , 

~~oı;?amı~ 
öOLE ?ıı"EŞRlYATI: 
Saat 12,30 Pl~kla Türk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,0S Muhteaf pl(lk neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Pllkla dans musikisi. 19 ~O 
Em1nönil Halkevl neşriyat kolu namına B. 
Nusret Safa tarafından konferans. 20,00 \"r

diıı. Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ,.e halk şarkıları. 20,30 Day Ömer 
Rıza tarafından arapça havadis. 20.,4.5 Cı:

mal KAmil ve arl:ad:ı~lnrı t rafından Türk 
musikisi ve halk şıırkı'arı Saat ııyıı.rı. 21,111 
§ehir tiyatrosu operet kısmı tarafından bir 
temsil. 22,10 Ajans '\'e bor a hnb.,rleri '\'C 

ertesi gUnUn programı 22,30 Plô.ldn. sololar, 
Opera ve operet pnrçaları. Z3,00 Son. 

IST ANBUL BELEDlYF.Sf 

Şehir 1 iq,,ı ,.n ~ 11 

TEPEBAŞI 

Dram Kısmı 
Bu ak~am saat 

20.30 da 
BAHAR TEllflZLl<i 

Yazan: Frederick 
Lonsdalc, türkçeye 
Çeviren: Avni Givda 
3 perde komedi 

il lllllllfl111111 'I 
"~11...11~ 

lllllllllı 

GEDİKPAŞA AZAT(DA 

Bu ak§am Saat 21 
Zozo Dalmas'ın 

iştir akile 

ŞiRiN TEYZE 
Büyük operet 

Yarın akşam 

Sarayda ESYI HAMAJII l!u TAS 
Perşembe uıt~amı TAN'da 

ŞiRiN TEYZE 
Pek yakında SE - Yek 

- Bunlar yurdun evlatlarıdır.. diye herkese sordum. Maarif cemiyc4 ------~----~---~ 
Yurt müdürü ilave etti: tine gönderdiler. SALl ı ÇaTıamba 
- Her biri birer macera kahrama,. * * * Takvim 2 Şubat ~ Şubat 

nrdır. Bir konu~unuz, inanamıyacağr- Asını, Yalovanm köylerindendir. ======ı20 Zilkade 21 Zilbde 
ruz şeyler anlatacaklar. - Okumak istiyorum. Diye Yalo- .;Un do~ışu 7 ı ı 7 ıo 

:f.. ~ :t- I va kaymakamına baş vurm~ ve kay- .:;un batışı ı 7.2fi 17,:'8 
Kütahyalı künük ba.şmdan geçenle- makamlık da Yurda göndermiş, yemek "1abatı nllmaz: 6 18 6 l 7 

ri şöyle anlattı bir tek kelime ilave içmek parasını kaymakam ödüyor- 1ııe namuı 12 28 12 28 
Cktndl D&lJlazı !.'l.09 1 !'U O 

etmt'den bunları yazıyorum: muş. .uşam namu: l 7.2fi ı'i 28 
- Okumak istiyorum. Babam ise Yurtta daha bunlara benzer birçok Yatın nıun.azı 18 58 18 !'iQ 

çalı:;mamı istiyordu. Bir müddet ça- talebe var. Okuma aşkı ile yerini yur. {liısa)ı 5 .w 5 29 
lı"'trm. Biraz da para biriktirdim. !nı- dunu bırakıp bu yuvayı bulabilenlerin Yıım geçeo gtlnlerl 3 l 34 
tihana gireceğim. Babam okuyamaz-! memnuniyeti tarif edilir şey değildi. Yum 1c&ııuı f:ilnler. 3:''2 33 t 

sın, ç:alışmayı ne yapacaksın ... diye vaz Türk Maarif cemiyeti yönetim ku- ~--·------------""il 
ger,irdi. Ba'rtım, ki babamdan hayir ·rulu başkanı İsmail Hakkı Sayınku1, IQi R s A 
yok. Kendi bac;?rmm çaresine kendim 1 bilhassa bu gibilerin himayesi ve yu.r- liiiiiiiiilP 
baktrm ve bir gün evden kaçtım. Ala- dun genişletilmesi için bütün gayreti-
yunt'a gittim. Orada 168 kuruş kaza- ni sarf ediyormuş. 
nacak kadar çalıştım. Trenle eski.şebi- * * * 
re geldim. Param bitmişti. Tren yolu- Yurttan ayrılırken Fazıl yanıma 
nu la kip edert'!k Ankara.ya geldim. Ak- yaklaştı: 

lımcla hep Atatürk vardı. Belki görür - M~ arif cemiyetinin piyango bi-
de heni okutmasını söylerim diyor- letini aldınız mı? . • 
duru Göremedim. Evine kadar gittim Diye sordu. 
çok i!':leri varmış. - Niçin soruyorsun? .. Dedim. 

İsmet lnönü'yü görmek istedim. Darılmış gibi yüzüme baktı sonra: 
Ankara.da yoktu. Bir gün atla gider- - Almadmızsa alınız, dedi. Yedi 
ken gördüm. K~~tum ama yetisemc- şubat günü çekilecek. Va.kit geçirme
dim. Param kalmamıştı. yinfa;, Binlerce liralık hediye de var. 

Biri beni yanma evlatlık istedi. Bel Bu para ile Ankara.da da bir yurt a
ki 0 1mtur diye kabul ettim. Meğer be- çılacaknmı.. Hem belki büyük bir he
ni kahvede çalı!3tırmaık icin almış .. Bir diye kazanırsınız .. Hem de benim gibi 
hafta kadar çalrştıktan sonra ayrıl- okumak istiyenlerin bir yurt bulabiJ. 
dıro. Halkevine müracaat ettim. Ora- melerine yardım etmiş olursunuz.,, 
dan Man.rif vekaletine gittim. Bana: Bu temiz yurt çocuğunun içten ge-

- !stanbula gider 111isin?. Dediler. len arzusu ne mukaddes. 1 

Okunıak ir.in dünyanın öbür ucuna git- - Alacağını .. Diye cevap verdim. 
me~c razı id'm. Hemen razr oldum. Memnun oldu: 
İmtihanda d:ı kazandım. Simdi bütün - .ı\rkad~larıruza da aldınnız .. Ne 
gün derslerime ralışıyorum. kadar c;ok bilet satılırsa o kadar fazla 

~ :f. ~ yardım edilmiş olur. Hem belki zengin 
Kü~ük Kemal Keskinlidir. Okumak de olursunuz... N. A. 

lüğünü veren; müsbet ilmi, müs •

1 bet zekayı ileri tekniği kendine mal 

etmekle mümkün olan bir hal ad ·ı 
demiştir. Bu psikoloji istilacılnr,. sa

adetlerini, zenginliklerini temin e ·! 
den kuvvetli bir silahın Şark c!:;n ·i 
yası tarafından kapıldığı hissini ver-il 
mektedir. 

1 

Avrupa evvela silah tefevvukun-ı 

rinin eline geçmeyince istilaya ~ 1 
ni olamaz. j 

Fakat korkubn şey de tah2'kkuk 
ediyor. Mi.isbet ilim kafası Şark dün-
yasını sarıyot • 

Simdi buna bir care bulmak la - 1 

zımdır. Bu care an;ak irticaın müs-1 
bet zekay;;ı, ,kurtarıcı, yaratıcı varlı- 1 

ğa karşı ayaklo.nması olabilir. 

l\liirteci bu davada müstevli ile 
1 

"!birliği edecektir. Bunu tabii bir 

ı 2 9~7 

eıuafurııı<IB yı.lllı. ._..., •• ıı ı ıJl.ı•.uiı.ır. ıut 
rladl! wuanıdl' con-uıt-rdlı U.ıkanıl&.I 
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1 

dan emindi. nihayet Şark ayni sila-
1 hı kullanmııya başladı, makine te · ı 

fevvukuna güveniyordu. l\i~ayct 

makinenin de ~nrk yurtbr;nda ı~ul
lanrl:lığını gördü. Bundan kcrkr-..,-dT 
ie~I. fakat kendisini so:ı bir no1;ta 

Ür~~ütüyordtı: 

htıdi::e s:ıymalrchr. 1 

s~rkta r."illi kurtpl~ıs harcketlrri- ---·-.,.,,_.,.-=::::::aı=:.-=ııa.:mz:==ml . . 

Müsbet zihniyet bu yurtJ-~-'a 

yerleştikçe korku yoktur. Ne sila~1. 

ne makine müsbet zihniyet snhiple-

nin seın'~"lii olan Ti; .. 1:iyenin Ön cek usullerc!endir. Ltik Tür~~iye dai-

/\syad ... ki kom~ubrm::ı hitabmı boğ- ma itiko.tbrı hürmetle se!amlaını~ 
mak, mu..,.nlata ile susturmak, ve bu ve Şark milletlerinde müsbet zeka - ı 
hareketinin karşrsma tahrik edilmiş I · nın, ve ileri te!:niğin rehberi olmuş·ı 
has:::asiyetleri dikmek tecrübe edile -J tur. Bu misyon muvaffak olacaktır. 

Be ediye ile otobüs 
sah· pler · anlaşamadılat 

Eeld ·yen !ı cto~t· ·~lerdcn im ti yaz Otobii.s"'Jlcr evvelce istenen 
hic:osesi olarak her bilet üzerinden ay- rı nasıl vermiyeceklerse içine 
n ayrı nisbctlcrde hisse istediğini yaz vergisi, köprü parası, şoför, bile 
mr'.:tık. retlcrinin de dahil bulunduğtı 

Her hatta <;.ahşan otobüsçülerden gayrisafiyeJen de yüzde on v 
iki~t'r murahhas dün belediyeye gide- ne maddeten imkan olm.adığınl 
rek belediye reis muavini Bay Ekrem mişlerdir. _Al 

ile görüşmüşlerdir. Bu görüşme esna- Otobüsçüler, ne karlar ks.tP":ııJ 
srnda fen heyeti müdürü ile varidat rınm belediye müra.kipleri ~ 
müdürü de hazrr bulunmu~tur. dan tesbitini ve bu kazan<; ye 

Bay E:.rem bir hafta evvel istenen muayyen bir nisbette hise ve~ 
nisbetlcrdeki hisselerden vazgeçildiği- zı olduklarım bildirmişlerdir· 
ni, buna mukabil oto.büsçüelrin hasıla- Görüşme bir saatten faz}3 bit 
tı gayrisafiyeden yüzde on nisbetinde son sekilde rsrar edi1diğindeıt tJe1edll 
bir para verme!erini daha münasip ve laşma olnı::ı.m1<:, otobüsçüier 
otobüsçüler lehine gördüğünü söyle- den ayrılmışlardır. 
miştir • ./ __________ _./ 

1 Polis Haberleri 

Ancak sarhoşların 
yapabil~c.:=ği b·r iş 

Samatyada oturan Mustafa ve Şe
ref isminde iki kişi evvelki gece sar
hoş olmuşlar, Yedikulede tütüncü 
Mustafanın dükkanına giderek rakı 

istemişlerdir. 

Dükkan kapalr olduğundan bir müd 
det kepenklere vurmuşlardır. Nihayet 
içerde yat.an çrrak Kazım uyanıp ka
pıyı a:mış, rakı veremiyeceğini söyli
yerek kapıyı yüzlerine kapayınca iki 
sarhoş kapıyı tekme ile kırıp kaçmış
lardır. Sarhoşlar biraz sonra yakalan
mışl!lrdır . 

CAMLARI KIRDILAR - Galatada 
Zen~in so:-af,ıntla Nazirin kahve.sine 
Meskure ile dostu Avni giderek cam
lar; krrmışlar, Ifazife hakaret etmiş- 1 

!erdir. 
İki mütecaviz yakalanmıştır. 
DAMARLARI KESlLDl - Sarnç-ı 

hane b:ı~rntl:ı otur:ın Talat karısı ile 
w • • 1 

lrn.,·ga e':-1·~. bu srracl:ı ı;-..ag elını cama 1 

vurarak damarları kesilmiştir. , 
Talat tay~ın bir halde Cerrah paşa i 

hasta 11ane~ine kalclırılmı~trr. 1 
YOLDA tI\t ÜLÜl\f - Tozkoparan

da Rtr. miiltt>cilerintlcn Samoilof ilel 
Feuerde ~folla A"'kı mahallesinde otu
ran .s1ncb1cı J\fıı:;if sokal;ta 1.alp ~el~tc-
sinden ölrni'"lcrdir. 
z1~JilRLBNDI - Ifasımpa~atla Rü

çü'\ Pi) aletle o{ uran Leyla ll:ıyat ba
lr1ı: ~·em:~. zc tirlc!-:di~i için hastahane
ye lialc'g:ılmıo;:;tır. 

AT ... TI YAŞINDA B!R ÇOCUK YA
RALA JDI - ~ofür l\fohmedin idare· 
sir.d~?d 2-100 numaralı otomobil dün 
sab:ıh Sirke::ide Mur:-diye cadd~·in-
i!en gece ·l·en ~~:ı~ci Necminin c~lu 6 
ya"'rndn. Mchmede <"arparak ağır su
r('tt~ yar~lamıştır. Ya-ralt ~ocuk, Et
fal lıü"'t:.hal'C3İne kaldırrlmtştır. 

Prova esnası~ 
daki ölürt1 

~ - . .ıt111! 
(5 inciden M""~ 

Fakat Tibet ge;ıe büyük blrrl" 
içhı de.. Birkaç saat sonra, a ~ 
nm öliim haberi onu dehşet ftro1 
içinde bırakıyor .• Nasıl oınıu.Ş d 
nu kendisi de bilmiyordu. Bıl 1 ıt . 
şey varsa prova esnnsmda ~o 
coşkundu, kendisini t:ım~ıniled,_ 
muş yalnız rolünü düşünüyor ~ 
hul bir kuvvet onu birdenbire~. 
şına bütün şiddeti1e saldırtnı'~ııtf 
buki aynı rolü defalarca oY1'3 ~ 
kat hiçbir zaman bu kadnt 

mıştr. bt i 
Lavrens Tibet vicdan aı:a, 11 

inliyor. KaUl olmuştur! ~tıd 
senelerce alkışlayan milyoıt! 

. ı· t d eı·tır • .. J san, şımdi ona ane e ec ~ ri'°'' 
B{'reket versin ki meşhur ~rr't 

bu üziintü ve ıztırahı uzun stı 2ı 
Arkadaşları sevinç içinde oıt3 açfl 
l2ri gi.:sterivorlar. l\fanşeti g.,t' 
okuvor: "Sterzininin, aldığı 'tJ!I 
ddil. emholiden ölıliHi.i anlıışı 5' 

önce gözlerine i~anamıyor;ı. ııi' 
yüzünde arcı ve s-cnnç1e karıŞ 
bes-,iim beliriyor.. .

11
de' 

Gördüğü fena ri.iya gözletl 

!iniyor.~ 
. t n•21r• Rcd;JO ıs asro ti 

.. ·ii1' ~ 
Ankara.da. kunılacak bu) c-1' ~ 

· · · acılı · ı~ is~ısyonunun ın~:ı.sı 1~1~ •• 1Jlleeı n~li'lS1nin ı:) şubatta. bıttrl 

mali yanlrr. J ~'1 .. zeı· , nu ic;le mec:gul olmak u 1J1t 
, • loW• ltın~ 

rnüste-:arının reı.s ıgı a ~tı1'· 
misyon calı~mafara başJaJTII,,~ 

.Münakasa hiter bitıne:Z ııı6te", 
dt'rhal insa edilecek ve bunu ııtf 

~ da 
Jsk~nbuldaki i:;tasyonun 

b:ışl:ınacnktır . 

H 911 
Abanoz soka?ındaki 

1
- Karınca'aun 3~.,ıtıf 

ft~d·se ! 1 Dün ve Yarın Kitapların 

İki delikanlr, btanlınl asliye dör- Fiyatı 75 kuru~ h 
düncii cezada, rne~hut su~lar kanunu-1----------~I 
na güre, polke hakaretten muhakeme 

1 

ıJ 

cailmi,.ıcrdtı·. t< UR UN doktor 
Bunların, c;-velki gece sabaha karşr tıl~ 

Ab:rnoz soka•hnda Sabahatin 3 numa- j Necaeddin AtasO ı;J,ı 
ralı cYİne gittikleri, içeriye alınma- Her gün 16.30 dan 20 ye ııl-'ı' 
yınca güriiltü çıkardıkları n kendi- 1 Lalelide T'avyare ap:ırtırnıı. •• ı,r" 

I' • ıı.S" ' krini karal:ola :tötiirme!~ istiren poli- da daire 2 numara 3 de ll·ııltr! 1 
s:? r.övt1 :i!·leri i d di:ı olunuyordu. nı kabul eder. Cumnr•ı>~l gi.1 8~ ~a 1h'!t n le ;:~i l\khr.ıet, ı;ahit oln- den 20 ye kadar muayene P 
rak dinler.ilmi<ılcr, neticede suç usulü ~ 

dır. , dairesinde sabit göriilmemiş. müddei __ 

u::wmi brra:ı~ istemiş, hnlrycri de be-ı' 
ra.nt lrnrarlaştırmıştır. Ye reis, genç- - Bir daha uslu durunu'; 
lere şu nasiha tı vermiştir: şeyler yapmayınız? 



Fat ihte 0
1

t uranlar 
oto b ü s istiyorlar 

~ 

Son llcled.iycnin otobüs i.Jlclmelcte 
lttUıtııc·birkaç senedir Fatih semtil 
>'eııı )·un. olduğu lmdar güzelleşti ve 
tör~n·~nı npartımanlar yapıldı. Göze 
''° kaıur l erlerde de köhne denecek 

\• ltladr 
akrı · 

ijl'ala 
1 e .aylarca boş kal:ın evlerin 

tında tı şınıdi Beyofrlu apartımanla
h n bahalı verilivor uu bö ~ • 

Ottıranı Yle olduğu halde ,.e Fatihte 
llıeınn ar burasının havasından da 
ltılini)l u: bulundukları halde Fatih ca
d~nı •1raz ilerisindeki Fethiye ca.d
dir n tı lnttidadı bir harabe halinde
bui Çe~talarda bir asır ev,·el\<i lstnn
l~r ... resını görebilirsiniz Daha acık 

•"•ah · nu.. aite nralnndır n h" • 
U"ey ır tnuharririmiz lstanbulun 

mahzur gördüğü yol 
lstimliık edilecek birkaç ev de Be

lediye için ehemmiyetsiz denecek bir 
meseledir. Yol üzerindeki ev sahibi, 
kendisini daima tehlikede görmekten
se e\'İni ve yerini memnuniyetle sata
bilir. Ve o ev sahibi mahallesinin sel5.
meti için bunu seve seve de yapar. 

Yol üzerindeki evlerin çoğu eski ve 
köhne. bir kısmı harap, birkaçı inhi
dama meyal? 

Bütün bunlar , Belediyenin bira n 
önce buraya otobils işletmesine mfu:;a. 
:ıde etmesi ,.e yapılması icap eden ye
rl yaptırma.c;ı ile miimkün olur. 

Yarın. 

KURU N l!ıuanı e~·ın~ı değil, tam~mile yabancı 
ttııııe e.~ ıne uğramış bulunan bu ilaves1nde 
ltdi ~ gıderck ahalinin dertlerini din
'tıırnn~tş:ı~ba ve Fethiye civarında Yüzümüzü k1zarfacak 
' l'r :ı.r dıyorlar ki: bir ıhma/: 
~ h aın,·ay yolundan gelen kısımln-
'ı'ı havası derhal deZişmiyor. En te- Tarihin eşs·z eserlerin den 
~ur0;

1"n hurnda esiyor. Faltat işte gö- bir i olzın Fethiye camii 
ııta s:nuz ki ölü bir semt. Akşamdan fiÖkU ·or 

a:-aıa .aınurlnra bata çıka mahalle ----- ----------
l:ıah:ı~ın~a. bir~ç evine geç kalmış Fatih icrasından: 
~ y ,., .. el nın göl..,esinden l~,ı<a bir İbrahim Düsuki'nin tahtı tasarru-

.,orerne,,. .. · . S • • • 1 f i . • ... ~anız. emtımızın can an- unda bulunan ve Zira.at bankasına 

t:lill ·e;jı~ biı-inci şart \'CSaittir. nu te· birinci derecede ipotekli olup Ha.san'a 
h ''taı ırse buraları .... ıstanlıulun mu- borcundan dolayı tahtı hacze alman 
'~ h:ı: lı:i en nsri bir mahallesi olacak ve tamrunına (1200) lira kıymet ta.k-
Görd~~.?<ı~hıyncak. • • dir edilen Eyüp'te Top~ular mahalle 

'a l' ~nlız eski evlerın hepsı ya- ve caddesinde eski 95 ve yeni 1 nunın
lnr-:. ~:~'Yerlerini kat kat apnrtıman ralı sağ tarafı Ferhat paşa tarlası ve , 

bu i{Cdeccklcrdir arkası Ferhat paşa tarlası, sol tarafı 2 
~ s·ı . -
t>İ "ih· retle şehre yeni veçhe gelece- harita No. lı Hüseyin Hüsnü ve Galibi? 
ı:ıı ı b~l' d "c1ı. 1 a a oturanlar da memnun ait mahal ve cephesi Fehmi tarlasilc 
0l:ı. ... n~h~dır. Semtin krymcti artmış mahdut G dönüm 3 evlek 172 zirıı mi.lr-

b· Şiltldiı·İ dannda mlürez tarla ile yine ayni yer-
. tür ~ 'i. ~ahallelinin istediği oto- de eski 101 ve yeni 1 num:ıralı sağ ta

ler e ~ ethıye caddesinde otobfü; i~- rafı Fehmi ve Altunl zade tarlalarilc 
~il.dar r·ele h:ıllcclilmiş olur. Fntihe arknsı Cimcoz çütliği tarlası sol tara-! 
1~i dak·~nıvayla gelenler belki bir fı 2 h~ita. numaralı Hüseyin Hüsni:. 
hı e"e 

1 
a ~ ürüyebilirler. Fakat Fet- ye ve Galib'e ait tarla ,.c cephesi Irn- 1 

l< ... ~. ' Çnrşumbaya kadar ylirüne- çükköy tarikile birleşen FAlirncltapı 1 
l .

1 
tarlkile mahdut 20 dönüm 3 evlek 211 

~da i;;n hu isteğ-ine Belediye bir nok zira tarlaların satılmasına. karar veril-
r~~raı etmi~. Fethiye caddesinin miqtir. Mcsahası hey'eti tımumiyesi 

~~rıarın: Çe~rne..c:; i ynnrnda caddenin yuka.nda yazılı olan gayri menkulleri 
~ rı !!e\ a Ytıkselen bir yerden otobü- açık arttırma ile satılacaktır. Artt.ır-

l}ıdarı 0• rııb e"i tenlikcli görülrnfüı nura- ma peşindir. Arttırmaya iştirak edc .. 1 
LO .. • 

ti~illi ı:s gecerse, hu yerin çökr.l~i cek miişterilcrin kıymeti muhammc.
1

1 
hta ':ırnıı~ nenin % de 7 buruk nisbetinde pey nk-

haıı ı· . 

Dr. l brahim Er deniz 
Birinci aıruf Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 

Haseki ve Çocuk hastaneleri sabık 
asistanı 

Aksaray Millet Caddesi No. 59 da 
Her gün saat 9 dan 18 e kadar 

hastalarını kabul eder. 

tstanbu 6 ncı icra m.murluğundan: 

Bir borc ·n ödenmesi için mahcuz olup 
açık arttırmt. ile paraya çevrilmesine karar 
\'erilen ve tamamına yeminlJ Uç · elıll vuku! 
tarafından dol<uz bln sekiz yllz otuz lira 
kıymet takdir olunan Fenerde Kıı.rabaş ma· 
halleslnde Fener caddesinde blr tarafı Vas!
laltinln m:ı.<""azası ve bir tarafı Elcnlnln ar
sası ve bir t:ırafı lebiderya ve bir tarafı Ft· 

ner caddeslle çevrili eski :?SG yeni 241 ve 216 No. 
lu ve halen ııltında dUkkAnr ve arkııda •Jeposu 
ola., kô.glr evin, evsafı: Zemin kat 244 No: 
ıu e\·in kapıs:dır. 246 No. lu altında bodn. ... 
mu olıı.n zemini çimento ve tavnnr vollo kc· 
merll önü ister kepenk ve camektı.nlı ve ıır· 

ltada';:J ntc1yo kap:sı olan kllçUk bir yıız . 

hane kısmı \'e merdiven altı olup evin altı ! 
tam bir dilk~IUıdrr. :?H No lu knpıdnn ı;lrll· 
dikte hJr!ncl lmtn çıkan merdiven moz:ı.yik· 
Ur. 1 inci l:at Merdiven taşı cnrnek'\n bıı·J 
mc:ı ''e z'"mtnl çimento çini bir salon Uze • 
rine birinde bıı.lkonu olıı..."1 be;; oda ve di~er 
l:lr odl\ ve r.:o.lıktıı. l:ir he'ı!. bir kiler ve :U• 

mini kı!'mtzı çini m·ıt:t:ıl:tır. 2 inci kat Bir 
aofa ll::erJne altı oda bir kller, mutbak bir 

hela. ve zemini çinko dö:;ell tahtaboş olup 
merdiven başı camekO.n bölmelldlr. Depo 
kıs:::nı: 246 No. lu m:ı:ğnzanm arka kapısm. 
elan çıkılan aralıktıın deniz cihetine gider. 
önU binadan beş metre ilerisinde zeminle 
beraber r:htımı vardır, bu tarafta kapısı de
mir olup beden duvan kı\gir dahııt aksıımı 
ahşap iki katlıdır. Zemin kat: Kapıdan g:
rllclH:te zemini taş döşeli ardiye ~ap mer. 
divenle birinci kıı.t& çıkılmaktadır. 1 inci 
kat: Bu lt:ıtm döşemesi ah~ap olup ah&<ap 
direkler üzerine mevzudur. Einanm zemin 
ve blrlnd kat pencereleri demir kepenkli ze
min kat pencereleri demir parmaklı ve deniz 
ciheti cephesi yontma taş kaplıdır. Tamamı 

beş hisse itibarile bir hissem ve yine tamıı· 

mına yeminli Uç ehli vukuf tarafından Uç 
bin sekiz yll7. altmış beş lira kıymet takdir 
olun:ı.n 7..ind:ı.nkapı 'IT'ah:ı.llesinin Değirmen 

sok$nda :rno ada 18 rarsel ve eski 27 yeni 
35/ 37 kapı No. lu bir tarafı Hasan vcrc.scal 
dUkkA.nı ve bir taralı helA!ar ve tımı.fcynl 

tarlkltlm ile mahdut Kuru yemt~c;:I gedlğir

den n·llııkı'lp lt~glr m&ğ:ı..zanın, Evsafı: Bu 
dUkkAn köşe başıdır ve zemini taş döı:ell ö
nU 1 Wr \O )'anı demir kepenkli bakkal u 
vanlıdır. ı inci ve 2 inci l<at: Her lkl kata 
nh§ap rrı r•ı'llvcnle çılcı'ır. Zeminler! ah~ap • 
tır. lldncl katta pencerelerden ikisinin çel" 
ı;cvcıcri yolctur. BJrincJ kat dö.scmest ah~ap 
dlrcklcr Ozerlndedir. Tamire muhtaç yerleri 
ve harici sıvası hoz:uktur. Tamamı 120 htıı

se !Ubarlle 22 hissem açılc arttırmaya çıkt.1 
rılmt§ olup !?7-!?-937 tarihinden itibaren 
şartnameleri berkesin görebllme31 için daire 
divanhane.sine talik edilecek ve 11-3- 937 
tarihine mUsadif Per~embe günü !!&at 14 
dc:ı 18 ya kndıır lstanbul 6 meı icra dairc
ıı!nde sntılaca1<tır. 

Sıı.trş pc ln pnra iledir. MUteraldm vergi 
ve vakıf lcare.si ~öp, Fener ve doll!liye rl'• 
eumları borçluya alt olup Mtlf bede'lnden 
ödenir. Yirmi senelllt vakıf karesi taviz br. 
deli müşteriye altUr. Arttırmaya fşUrıık için 
yUzde yedi buçuk pey akçesi veya milli bir 
l:nnkıınm teminat mektubu almır. Arttırmn 
hcdell muhammen krymeUn yüzde :retm(f 
ııe~lnl bulduttu takdlrde ihale yapılacaktır. 

Aksi halde en çok arttmınm taahhUdU baki 
J>:almak tlzere arttırma on beş gUn dahn 
tcmdlt cclllerck =s-3 937 tarihine mUs:ıdl! 
Cuma günU ayn! sıuı.tte muhammen ktyme-ı 
t1n y1\zde yetmiş beşin! buldu~ blcdirde 
en çolt nrltırann lhnle eı111ecektlr. Bulml\ • 
dığı talcdlrde 2260 No. lu kanuna tcv0ikıı.n 

satış geri hır:ı.lcılacnkt:r. 2004 No. ıu tcra 
lntL.s kanununun 126 mcı madeıılne tevfiknn 
ipotek sahibi alacnldılar ile diğer alil~ndıı.~ 
I:ı.rm ve irUfal< hakla :mhlplerl:ıln dahi 
gayrimenkul llzerindckl h:ıklarnıı ve huır.·· 
sile !alz ve ma.rııfa dair olıın iddialarını C\" 

rnla mUsbltelerUe birlikte ~1rmi gün lı;:ir• 

de icra dDJreslne blldlrmeelrl lllzımtlır. Altsil 
halde hıı.Ms~r t"nu slclllcrlle sıı.blt olmadıl-

ı::ı satış bedelinin payl:ı.ştrnlır.:ı.smdnn h~

rlç k1tlır'Rr. All\lmdarl:ınn !~bu madde! k::· 
nuniyeyo gllre hareket etmeleri ve dah:ı 

:fn::la r.ıl\IOmat allllak fatlycnlerln 932/6S:l7 
dosya No. elle memuriyctlmlze mUracııatııı.rı ...._ ~ e ı diyor ki: çası vey:ı milli bir bankanın tcminnt 

htıtcı.s111~ Ynp~Jrm, mndem ki Ill•lc.cliye mektubunu hamil olmalan icap eder.1 __________ ____ _ 

~ otobute~}ıkcli görüyor, hic olmaz- Müterakim Yergi ve vakıf ve be!ediyel iflas kanununun 126 mcı maddesinde 
t tltcı.t bu su buraya kadar işletsin.. bor~lan borçluya aitttir. Arttırma tevfikan hakları tapu sicillerilc sn.bit 

1ilıten k ~~n başka ('atesi de var. Fn- ~artnamesi 11.3.937 tarihine müs:ıdif olmıyan ipotekli alacaklarla diğer a
Çln aY'n l<I. k.ıcak otobüs nala ta ~itmek rcıscmbe günü dairede mahalli mah.I ltık:ldn.ranm ve irtifak hakkı sahiple
;--~ '"e ~ C:lddeden gecerek Salmatom- ı::usurta talık edilecektir. Birinci arttır- 1 

rinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
~bilir, ntıltan hnmnrnı yolundan gi- ma 4.3.937 tarihine müsadif pe~em-1 ma.sarife d:ı.ir olan iddfalannı ilan t.-ı .. 

111!.n olunur. 

d:ı.l' ht u takdirde ancak beş dakika be günil Fatih icra dairesinde saat 141 rihinden itibaren 20 gün :r~rfmd:ı cv-
l lliıiıtt r 'tecikme olur,,, den 16 ya kadar kra. ~ilecektir. rakı mUsbltclerilc birlikte dairemize 

t~ ~ere ~l'lediyenin mahzurlu gördü Birinci arttırmada bedeli kıvmeti bildirmeleri 1§.zımdır. Aksi takdirde 

1~~ bu gıderek yaptığımız tahkikata muha."'lUllenenin % de 75 şini buİduğu 1 hakl::ırı tapu sicillerile l!labit olm:ı.yan
t tt.t 0 {er hakiknten tehlikelidir. ve ipotek bedelini tecavüz ettiği t:ıl•. 1 

lar ~atıı:ı bedelinin paylaştmlm:ısmd:ın 
ı..._'çltt~ı 

11 
adnr ki yoldan oto hüsün dirde Ustilnde bırakılır. Aksi takdirde 

1 

h~riç kalırlar. 
~~ı.- e d ~ 'l dU b k" k ~ bir cgı , fnzla y:ığ"Jllur n son arttm:mın uahhü a. ı ·a!m:ı.k Delıaliyc ve 20 senelik evkaf icare-
d () haıd sebeple c!e bura!t cökebilir. iizcre arttırma 15 ıtün c:ıh:ı temdit ıııi tefvizi müşteriye aittir. Daha faz1:ı 
lg~ bıl'ak' bu khliltc1i yeri 11zun müd- edilerek 19.3.D37 t:ı.rlhine mils:.riif eu- ma.!fımat alm3.k istivenl rin 9311 t8!}8 
oıo ltıla1t ~:ıın.,k, ornda"ci birkac evi ma. gUnU Eaat 14 den 16 ya kadar da- numaralı dosyad& mevcut evrak ve 1

1 ~ ~ ~ee erek duvar örüp yoldan irede yap!bcaktır. lk'nci arttmna ne- mahal'en hac!z ve t.a.kdiri luyrect rr. 
~ "'1!? ~cek sckilde lrnnetlcn<lire- ticesinde yir.e ipotek bedelini tecavüz porunu görtip anlıyacakları ilan olu-
~~ .. tek~Ia kuvvetlendirilebile- etmek ~artile en çok arttrranrn üstünde I nur. 

J.,. tecUr. bırakılacaktrr. 2004 numaralı icra ve ev. No .. 2062..'3) 
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Boşanma duruşması beklenilirken 

Adliye koridorunda 
o aıı bir hi dise! 

Meşhut suç kanununa göre, biraz 
ve suçlu, sonra duruşma 

beraet 
yapıldı 
kazandı 

Dün öğleden sonra İstanbul Adliye dım. Eğer kapıdan içeriye bakarken, 
•dairesinin en üst katında, rıltmcı hu - kolum faraza koluna değmi~se bile, o 
kuk hakyerinin kapısı önünde bir ha - kalabalıkta böyle bir vaziyet olabilir ; 
dise olmuş, sııat on dörtte bir kadını kast olmayınca, suç mudur bu, a efen • 
çakı ile tehdit ettiği iddiasile bir erkek • dim ! .. dedi. 
yakalanmış, müddeiumumiliğe indiril • Şahit Mahmure Mahmut, 16 yaşın· 

miş, orada sorgu ve tahkikııt yapılmış, da. Aksarayda, Cerrahpaşada 46 numa• 
ak~am saat on sekizde İstanbul asliye rada oturuyormuş. 
tlördüncü ceza hakyerine gönderilmiş - - Bu adıım Şükriye ablamı beyaz 
tir. uçlu, siyah saplı bir şeyle dürtüklUyor• 

Aldliye polisi Refik tarafından ya - du. Kalem mi idi, çakı mı idi o siyah 
kalanan ve onun muhııfozasrnda hakye· saplı, beyaz uçlu şey? Onun orasını: 
rine gönderilen, Saim ismindedir. İbra- kestircmedi:ı ! Ben, yalnız birinin dür· 
him Etcmle Haticeden doğmuş. tstan • tüklediğini, birinin geri çekildiğini gör
bullu, 35 ya~ında, Çengelköyünde, Ha- düm. O kadar 1 

vuzbaşında, 58 numarada oturuyormuş. Davacı, gene böyle bir şeyin farkı 4 

"Sağır, dilsiz ve körler cemiyet i .. aza- na varmadığını söyledi. Suçlu da, "o • 
smdanmış, cemiyetin takvimlerini dai • rada çocuklar da dolaşıyordu . Belki on· 
relere teslim v. s. gibi işler yapıyormuş. ların şakadan el uzatmalanru görmÜ§ .. 
Satış memuruymuş. tür bu kırcağız da, kalabalıkta ayırde • 

Davacısı Şükrü ye ismindddir. Ak • -dememiştir!,, dedi. 
sarayda Horhorda 5 numarada, aşçı Müddeiumumi muavini Hikmet 

K!zımın evinde oturuyormuş. özdeş. tehditte kanuni anasırın mevcut 
Reis Suud, &ordu: olmadığım, sar kmtılrğa gelince, ortada 

- ~vli misiniz? böyle bir dava bulunmamakla beraber. 
- Bugün, birkaç saat evveline ka • o cihetin de usulü dairesinde tekemmül 

dar evliydim 1 
- Nasıl? 

- Biraz evvel altıncı hukuk mah • 
kemesinde boşandım 1 

- Peki, kimdi kocanız? 
- ''Ziraat bankası., ndan Salih 1 

Kadına ıdavası soruldu, şöyle an

lattı: 

- Bugün öğleden sonra muhakeme • 
miz vardr altıncı hukukta kocamla. Şey, 
yani şimdi eski kocamla 1 Kapının eşi -
ğinde sıra beklerken, bu adam, gitti 
karşıda duran kocamla fiskos, fiskos 
k~nu~tu; sonra bana doğru sokuldu ve 
elini cebine soktu. Elinde, parfaklığın • 
dan çakı ucu olduğunu sandığım bir 
şey vat1dı. "Ne var, beni tanıyor musun 
ki? .. dedim. Bir şey söylemedi, dişleri • 
ni sıktı ve gitti ağır cezaya doğru: ben 
de, polis çağrrdım. Ta bit davacıyım 1 

- Kocanızla konuştuklarından emin 

misiniz? 
- Elbette eminim. Konuştular ve gü· 

lüştüler .• Eski ko:amla. bana bakıp 1 
Reis Suud, Saime döndü: 

- Ne diyeceksiniz? 
- Efendim, külliyen asılsrzıdır bu 

söyİedikleri 1 Ben, bugün "Maarif Ce • 
miyeti., nin eşya piyaneo bileti satışı 

için cemiyete mensup bir hanımla sa • 
b:ıhlcyin görilştlim, öğleden sonra bu
luşacaktık. "Randevu zamanına kadar 
nerede bekleyim?.. diye düşündüm, 
"Haydi, şurada muhakeme dinliyeyim,, 
dedim. Ah, keşke ldemez olaydım 1 Ba
~ıma yok yere bu iş gelecekmiş, me • 
ğerl 

- Hadiseyi anlatınız. Yaptınız mı, 

yoksa yapm~drnız mı? Evet mi, hayır 
mı? 

- Hayır, hayır! Efendim, o altıncı 

hukuk mahkemesinin kapısı önünde, 
iki çocuk ellerinde bir beyaz tarakla, 
nöbetleşe duvarm sıvasını düşürüyor • 
la:dı. Ben, onlara böyle duvarların sı

vasını bozmanın doğru olmadığım söy
liyerek, kendilerini tevbih ettim. O a -
ralrk bu davacı yerindeki hanım "Sen 
beni tanıyor musun?,, dedi ve ben "Ha
yır,, deyip uzaklaşırken, ağır ceza so • 
fasının yarısında, polis yakama yapıştı. 
Ne bu hanımı tanırm. ne de kocasını 1 
KocasiJe konuştuğum da, asılsızdır 1 

etmİ7, şekilde sabit olmadığını ileri ıilr· 
dü, Saimin beractini istedi. 

Saim, birden yerinden fırladı, ba .. 
ğırdı: 

- "Allah, Allah!., derimi 

- Susunuz,.. yerinize oturunuz! • 

- Nasıl susup, nasıl yerime otura ., 
yım? Doğru söze ne denir ki başka! 

- Sual sorulmadan ağız açmayınız. 

Şimdi, söyleyiniz! 

- Ben, temiz kalp ta§mm. Müddei• 
umumi, isnat olunan ağır suçu. yükle • 
tilen yükü üzerimden biraz kaldırdı; 
siz de büsbütün kaldırıp, adaletinizi 

gösteriniz! 

Davacı Şükriye, bu arada şöyle ses

lendi : 

- Aman, muhakeme masrafı ona ait 

olsun! 

Salonda gülü~meler akis bıraktı. Vt 
kısa bir müzakereyi müteakip, Reis 
Suud, aza Atıf ve Necati ile birlikte. 
ittifakla verilen beraet karannı bildir

di. 

- Hay Allah razı olsun cümleniz • 

den; varolunuz 1 

lstanbıtZ Üçüncü icra Memurlu
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka-

rar verilen ev eşyası açık arttn-ma ıru
retile 5.2.937 tarihine tesadlü cuınn 

günü saat 13 de İstanbul belediye SaG· 
dal bedesteninde satılacağından tali!1 
olanların mahallinde hazır bulunacal, 
memuruna müracaatları ilan olunur. 

(V. No. 20596) 

Dr. Hafız Cemal 
LOIC\IAN UEKtl\I 

Dahiliye Mütehaıam 

Pazardan başka günlerde öğleden sonr:ı 
saat (2,:5 tan 6 ya) kadar tstanbulda Divan 
yolunda 1104) numaralı htll!US1 kab!ncslnd• 
hastalıı.r:nı kabul eder. Salı, cumartesi gUn 
lcrl sabah "9,~ - 12" saatleri hnklk! fuluı.ray.ıı. 

mabmıstur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. K~lık telefon: 21ou. 

Şahit Nazmiye Arslan çağmldı. "30 ını---11•--••-=------~~ 
ya§ındayım, Tophanede, Kadriler yo - l stanbul Komutanhğı 
ku~unfüı, Yağcı çıkmazında, 44 numa • S a flnal m a 
rada oturuyorum. Mehmet Reisin karı- Komisyonu iUlnları 
sıyım .. dedi. 

- Gördüklerinizi söyleyiniz 1 
- Siliih cektiğini görmedim; siper 

yerdeydi. Elinde bı!Sak, çakı falan yok
tu bence. Yalnız, bu davacı kadının üze 
rine elini !dokundurduğunu gördüm. 
Sonra, davacıyı bir yana çektim, "hem
~ire, sen bu adamı tanıyor musun?., 
dedim. "Hayır" dedi. 

Davacıya soruldu. Şükriye, Saimin 
elini dokundurduğunu farketmediğinl 

söyledi. Saim de, "Hiç el dokundurma-

Komutanlık anbanndan nakli • 
ye taburuna verilmi, olan levaznn 
ayniyat makbuzlarından 935999 nc
maralı nüshasının beyaz kısımlan il· 
birlikte üçüncü renkli kısım bot ofo
rak zayi olduğundan ileride h~:. 

olmıyacağmm ve bulanlarm Komı.:
tanhk Daire Müdüriyetine teılim e: · 
meleri ilin olunur. (5811 
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MEVSiM SONU 
Dolayısile 

GALATAQA MEŞHUR 

EKSELSYOR 
Elbise Mağazasının tekmil dairelerindeki T E N Z i LA T L 1 
Sabşmdan istifade ediniz. Şu cetvelden bir fikir edinebilirsiniz: 

Kmnaştan Pardesüler 11 % ~~: Mu~balar 12 Liradan 

Trençkot Pardesüler 15 % 
" 

Erkek Kostümleri 141h ,, 
Gabardin Pardesüler 1 7 1h " Kaclm Mantolan 13 ,, 

Mancileberg Pardesüler 23 ~ " 
Kaclm Muşambalan 10 " 

Yalnız bir kaç gün için 

EKSELSYORda Bu acaksınız. 
- ........................... lilm ...... ., 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek ve orta ziraat ve ziraat makini st mektebi mezunlarından olup da 
Vekiletimiz teşkilatı haricinde çalıfID akta bulunan ve yeni açılacak ziraat 
İ§lerinde vazife almak istiyen meslek müntesiplerinin üçer kıt'a fotoğraf· 
larile mezun bulundukları mektebi, mezuniyet tarihlerini, şimdiye kadar 
üzerinde çalqtıklan resmi ve hmusi vazife ve işleri ve bu vazife işlerden 
aynlma sebeplerini ve işe başlama ve aynlma tarihlerini gösteren bir be -
yannameyİ bir istidaya bağlıyarak te zelden V ekaletimize göndenneleri ve 
muvazzah adreslerini bildirmeleri ilan olunur. (31) (156) 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - 20 Mart 1937 Cumartesi günü saat 11 de Ankarada Vekalet 

Malzeme Eksiltme komisyonunda üç grup 11 parça atelye tezgahınm 

grup grup ve kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Eksiltmeye konan tezgahla mı cins, muhammen bedel ve muvak

kat t~minat mikdarlan: 

Grup Adet 

1. 

il. 

m. 

2 
3 
1 
1 
1 

2 

1 

Cmsi 

225/ 1000 torna 
250/ 1500 torna 

Muhammen 
bedeli 

Lira K,. 
20.000,-

1150X350 Ufki freze 1 l.000,-
11 SOX325 Şaku li ,, 
200 Silindir honik 

tezgahı 

SOOX60 takmı z unpara 
tezgahı 13.000,-

SOOX200 Onive nal taknn 
bileme tezgahı. 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Kş. 
1500,-

825,-

975,-

3 - Her gruba ait eksiltme şart name ve teferruab parasız olarak An
liarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - isteklilerin her grup için ayn ayn tanzim edecekleri teklif mek -
tuplaruu Resmi Gazetenin 7. S. 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çı • 
kan talimatnameye göre Vekaletten ;ılmmıt 1937 senesi Malzeme müte -
ahhitliği vesikası ile birlikte 20 Mart 1937 Cumartesi günü saat 1 O a ka -
dar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (216) 

(570) 

~ · .k·ıstanbiıl Belediyesi· llanlarl · · 
' .... 

Temizlik işleri için alınacak 11 ta ne kamyon kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuıtur. Bu kamyonların hepsi ne 43000 lira bedel tahmin olunmut
tur. Şartnamesi levaznn müdürlüğün de görülebilir. Eksiltmesi 17-2-
937 çarşamba günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 

/ 

_ ..... 

TARLADIR 

- ---
- ,(!/ .,YI fi;, 

·'11, 
- 1 ,,. •• o# 

,. 

.. A .... _ ,,,,, . t .. I , 

.,. ........ :t..ııJJll-

- , ~ ---- ·"""~ ~ 

Fırsattan istifade Ziraat Vekaletinden: 
BEYKO Kürk ticarethanesi kıt ,J 

mevsımınm ilerlemesi dolayısile Sivil ve askeri san'at mekteplerinin makine ve demircilik ~ 
kürk mantolan % 15 tenzilatla ve nndan mezun ve yahut da çiftliklerd~ ve ziraat müesseselerinde ı 
12 ayı vade ile kefaletsiz olarak sat- ve ziraat makinelerini kullanmağı hakkile öğrenrnit olup da yeni~ 
maktadır. ziraat itlerinde istihdam olunmağa talip bulunanlardan sanat mekt ~~ 

zunlarmm tahadetname suretlerini, diğerlerinin ehliyet vesikalartnl ~f 
iki kısım talibin de timdiye kadar bu Junduklan İ§lerden almıt ~ 
hüsnü hizmet vesikal:ın ile üçer kıt'a fotoğraflannı bir isticlaya bd'.'ı 

frak tezelden Vekaletimize göndermeleri ve muvazzah adresleriııİ 
oıeleri ilan olunur. (32) (157) 

Kadıköy ikinci sulh hukuk , 
hakimliğinde' 

Ölen ve terekesinin taksimi Ha kimliğimizden istenen ~ 
Çubukyanm Kachköyünde Rızaiye so kağmcla 4 7 No. lu evdeki 111. IJ 
yanın açık arttırma suretile 17-2-937 Çartamba günü mıJıalliıl 
edileceği ilan olunur. (639) ___/ı' 
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VAKiT cep k tapıarı 

lilstanbul Levazım .lmlrll§ı 1 
Ölçüye göre mantoıtıı,J bir gün Satına 1 m a 

zarfında yetiştirir. Anadoluclan ay - kom!s vonundan 
ni terait ile sipari§ kabul edilir. Muhtelif eserlerdeO 

Mahmutpaşa Kfr 1<çü Han içe • Askeri Tıbbiye okurlan için 
risinde No. 8 - 9 Tel: 21685 676 takım pijama lS-Şubat-937 

2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 3225 liralık ilk teminat makbuz ve- ••• Kulak, Bunın, Boğaz ---~ 

Pazartesi günü saat 15,30 da Top -
hanede Satmalma Komisyonunda 
açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1960 lira 40 kuruştur. tik te
minatı 147 lira 3 kuruştur. Şartna -
me ve nümunesi komisyonda görü • 
lebilir. lste,dilerin kanuni vesikala • 
rile belli saatte komisyona gelmele -

Her mem 'ekeli' 
B rkaç güf1 

ya mektubile beraber teklif mektupla rmı havi kapalı zarflarını yukarıda MÜTEHASSISI 
yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. (B.) (628) Dr. ŞEVKE r 

HCSNC TARAV 
Belediye zabıta memurlari]e tephirhane memurlarına yaptırılacak 326 

Beyoğlu, İstiklal caddesi Singer 
çift fotin açık eksiltmeye konulmuştur. Bir çift fotine 5 lira 30 kuruş fiat 

1 
karşısında Saka çıkmazı No. 3 

tahmin olunmuştur. Malzeme nümu nesile tartnamesi levaznn Müdürlü • ll•llil• Telefon: 43242 ••111111 
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 134 lira 1 
47 kuru§luk ilk teminat m:ıkbuz veya mektubile beraber 16-2-937 sah ------------
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (62D) 

........... ma'll .... I ............ 

lstanbut Harici Askeri 
Kıtaatı 1 a n aı ı 

DOKTOR 

Hüseyin Usman 

- • • ı Sabık Haseki hastahanesi dahılıyt 
Tayyare alayının göste:-eceği yer- mütehassısı . Lfücli, Lutuf, apartıman 

de 1 7000 lira bedeli ke~iJlj yapbrı _ I _____ ....;-~-------
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KURUN 
Abone şartları 

Yıllık 6 •ylık 3 aylık Aylal& 

Memldu:timizde 7SO 420 235 110 
Yab.:ıncı yerler• 13 SO 725 400 150 

Poııa Birliğine} OO 9S 
€•rmiyen yerlere l S O SOO 180 

T urkıycnın her poata merkezinde KURUN'r 
abone yazılır. 

Telefon 
ld.:ırc: 24370 
Yazı işleri : 2141) 

Poata kutusu: 4& 
T cl,ref adrui: KURUN lstıınbul 

n. (323) (548) 

• • • 
A~keri Tıbbiye okurları için 1132 

fildikos fanila 15-Şubat-937 pa· ----------
zartesi günü saat 14 de Tophanede ~J 
Satmalma komisyonunda açık ek • Üsküdar Hıt'kuk Hci7d.mll 0'1"'.· 
siltrne ile alınacaktır. Tahmin bede - Sinorik taraf mdan koca51 ~r 

da Pazarb:ı.şı mahallesinde ,, 
li 735 lira 80 kuruştur. ilk teminab kağmda 106 numralı halled~,-
55 lira 18 kuruştur. Şartname ve Onnik Ho.çntoryan aleyh~e <Jeİ~ 

ümunesi Komisyonda görülebilir. şanına davası üzerine nıild ~ 
!steklelirin kanuni vesikalarile belli daveti lmnuniyeye icnbet e~Jt 
~atte komisyona gelmeleri. (325) bebile ve müddeiyenin taJeb et11İ9J. 

ben tahkikat icrasına kar:ır., .,j 
<549) kikat 23.3.!>37 salı saat 14 'oıd' 

lacak cephanelikler kapalı zarf usu . 
lü ile eksiltmeye kon:nu~tur. ihale -
si 8-Şubat-1937 Pazartesi günü 
saat 16 da lzmirde Kıılada Satma) -
ma Komisyonunda yapılaı:.."lktrr. il'· 
teminatı 1275 liradır. 

Şartname ve projesi her gün ko· 
misyonda görüleb;lir. Eksiltmeye gi
receklerin ticaret Odasında kayıth ol-1 

maları ve ıartnamesinde yazıh fen 
ni ehliyetname ve diplomayı hai~ 

bulunmalan ve kar.un!ın 2 ve 3 Ün· 

cü maddelerinde is~enilen belgeleri) 
birm~te teminat ve tc :lif mektupla· 
nru ih:ıle saa in:len e~ ceç bir 5"" · 

evvel İzT'de ":"·'~ ! '":-1 r7ıe·;'·; S~ 

tmalma Komisyonuna verrnderi 

Baaılc!ıiı yer: lstanbııl Ankara C.dd..ı ~ i 1 mi F e ~ s efe ~ 
VAKiT Yurdu. 1 

Sahibi : ASIM US ün v (' e , Kitaplanndllndn 

Ne~iyııt dirckıöru : Refık A. ~ Fiyatı 40 kuruıtur .,..._.._.,., _________ ,__, l . ----1 
mrş ve yevmi ve saati nıerJc t-' ( 
gelmediği takdirde gıyabJJl~ 
ta devam olunacağına dair st'..f 
yap karan ma.hkeme divs.ııb~ 
srlmı§ olduğu gı'bi keyfiyet 

(580) (440) 7Alt;e ile de :illıı olunur.ı 


