
Bir lngiliz qemisi 
bombardıman ediıdi 

Lı ~ndra, 3 (A.A.) - Valansiyadakl 
tı"Uz işgüderi üç tayarenin Cebelütta· 

tılr. açıklannda Royal Oak ismindeki tn
filız gemisini bombardıman ettikleri -
~ 'le liç bombanın geminin yakınma 
littiiğünü bildirmiştir. 

~ı Her Yerde 3 Kurus 
mmmımın111WllJDH111111111ill:U OlllllllHllHlllfllmRlllHJUllUIRım11111l11HH1 

• Fransatla tla Tıilt lıarp 
teşkiıatı,, 

Paris, 3 - Mebuslardan. B. Gaut
herot mecliste, Fransa.da.ki komünist 
tahrikatmda.n bahsederken şöyle de
miştir: 

"Komünist pıaru telefon ve posta 
merkezlerile sair mebaninin işgalini 

derpiş eylemektedir. 
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Türkiye Ve Italyayı Alakadar Eden Meseleler Görüşüldü 
D r. Aras'f a Kont Ciano ·arasında 

Boğazlar ve Şarki Akdeniz vaziyeti 
Ve bununla alakadar meseleler bilhassa tetkik edildi 

Harici ve Vekilimiz ·bugün hareket ediyor 
lonıa, 
~l 3 (Hususi) - Hariciye Ve -1 lans doktor Tevfik Rüştü Aras buglinı nizdeki mütekabil vaziyetleri ile alakl\-
l?ıtıerinie Kont Ciano bugün ilk görüş -ı Milanoda mülaki olmuşlar ve geniş b" 'ır meseleleri tetkik eylemişlerdir. 
l~ ~ saat on buçukta yapmışlardır. fikir teatisi esnasında, 30 mayıs 192 Bu dostane ve dakik tetkik ve fikir 
t~>'• ~ s~r~n bu görüşmeden sonra 

1 
tarihli İtalyan - Türk muahedesi zih • teatisi, İtalya ile Türkiye arasında mü

fttefj arıcıye nazırı doktor Aras'ın niyeti dahilinde, iki bakan, iki memle • naziünfih hiçbir mesele olmadığını ve 
:ı:t ne 7 S k' ·1·k b" · f • 1 

• k 11,ltc) ışı ı ır zıya et vermış.ı keti alakadar eden muhtelıf meseleler - iki memle et münasebetlerinde ancak 
lııı1 A.tn sonra Hariciye Vekilimiz Meç- le umumi mahiyetteki meseleleri ve mütekabil itimat hisleri mevcut buluna
~r. S •ker abidesine çelenk koymuş • l bilhassa Boğazlar rejimi şarki Akide - bileceğini sarih surette isbat etmiştir. 
~ lat 18 de tekrar bir görüşme ya - İtalyan - Türk münasebetlerinin 

.\:tır. R B k• ı• menfaati bakımından olduğu gibi aynı 
kretı !arn saat on dokuzda doktor Aras 0 m e D aşv e 1 1 zamanda umumi surette sulh ve istikrar 
r~ ille belediye dairesiride bir kabul ı k? lehine harekette bulunmak maksadile 
>'İııt,. te~.ip edilmiş, gece de Opera'da fie zaman ge ece • iki hükumetin teşriki mesaisi hakkın -
ııı.l'eaitltılırnizin şerefine bir gala müsa- daki azmi ve bu teşriki mesainin fay -
~ ~~rı1ıniştir. Ayın sekiz nde beklenen dalan lda mlişahede edilmiştir. 

'-1-Jı~cıy.e Vekilimiz yarın sabah (bu Romen Hariciye nazarını Bu maksatla, iki hariciye nazın, ic-
llııliiıık ).!ııanodan hareket edecektir. karşdamak üzere ra ettikleri fikir teatisi neticelerini pra-

~--~----~--------------------------------------------~---:-

Tramvay ücretleri 
indirildi 

Tarife bir 
ren derhal 

itiba -Marttan 
tatbik edilecek 

(Y<Ut.M 6 oıcı aayt/aila) 

lit il ii görUşmenin sonunda bir teb- tik sahada müessir kılmak üzere, iki 
'ltolunmuştur. Romen Elçisi Pazar memleket diplomatik heyetleri normali 

lt NEŞROLUNAN TEBLIC .. ı · 
'~0• 3 (A.A.) - Anadolu ajan. günu ge ıyor (&mu: 84. ! 8;t ~) 

l> Usuaı tnuhabiri bildiriyor: ------------------...:._----------------------------

~r. Araaıa Kont Ciano arasında ya- Dün Mecliste mühim kanun projeleri eörüşüldü 
"tıred~ö~!~elerden sonra gu tebliğ 

~taı~:~:iye nazm ekselans Kont iskan Kanununda yapılacak değişiklikler 
~ 'I'ürkiye Hariciye Vekili ekse--... 

() •d h .. !r::t72 

loınobil parça-
Parça oldu 

bu Beş yaralı var 
'ttiee 11

• bir _ok kişinin yaralanınııfillt! 
._,ltule~ett bir otomobil kazası ol. 

Romen Ba§Vekili B. Tatares1co ı. t. 

tlt •etaııb.~ı belediyesi sular idar~ine Şehrimizdeki salahiyetli Romen 
"""at§Ofor Ahmedin idaresindeki 195 mahafilinden öğrendiğimize göre, Ro. 
de •nr:h otomobil Darülaceze önün. manya Başvekili B. Tatareskonun Is. 
hftt p tle giderken ön tekerleklerden tanbul ve Ankaraya gelmesi kuvvetli 
lan hıll~laınıştır. Bunun üzerine bü. bir ihtimal dahilinde bulunmakla be. 
-ıt, ~ı~e de\•rilen otomobil parçalan. raber, bu ziyaret şimdilerde değil, 
illet ~ilde buluna~ işçilerden l\feh. gelecek ay olacaktır. 
fetıı11 llliJ, Seyit Ömer ve Sey. Romanyanın Ankara elçisi B. Tele. 
illet rı~tır, Hamın Ahmet, şoför Ah. mak, pazar günü şehrimize gelecek. 
llıııı,td beten hafif surette yaralan. tir. 

l' rr. B. Telemak, Ankaraya tayin edil. 
-..nı:!'ahJar hastahaneye kaldırıl. dlği zaman doğruca hükumet merke. 
~ <Soru.: sa. ~ sa. !J 

l<ibrit fabrikasında dün 
bir yangın oldu 
Şef ve ame1elerin ifadeleri 
alındı. Tahkikat ' yapı ıyor 

Fedıık6r itfaiye oanla 'ba§la çalışırken 
(Ya..."1..<tı 6 ıncı sny1/<ıda) 

Müzakere edilirken sorulan bir suale 

Sıhhat 
AnJiara., 3 (Telefonla) - Büyük 

Millet Meclisi bugün reis vekili Refet 
Carutez'in ba.,kanlığında toplanmıştır. 

Celse açıldıktan sonra Kocaeli me
busluğuna seçilen İbrahim Dilban'ın 
seçim mazbatası kabul ve tahlif edildi. 

BiR CEZANIN AFFI T ALEBI 
REDDEDiLDi 

Bundan sonra Samsun sıtma mü
cadelesi sıhhat memurlanndan Aptu.s
samet Seçkin'in cezasının affı hakkın
daki müracaat ürerine adliye encüme
ninin gönderdiği mazbata okunmuştur. 
Encümen mazbatada dört yaşında bir 
çocuğa kinin yuttururken ölümüne se
bep olduğundan dolayı sekiz ay hapse 
mahkum edilen Aptussamet hakkında
ki af dileğinin kabulüne mahal olma
dığını bildiriyordu. Adliye encU.meni 
mazbatasının encümene gönderilip gön 
derilıneme.si üzerinde uzun bir müna
kaşa cereyan etti. Reis usul meselesi
ni reye koyacağını söyliyerek dedi ki: 

"Bir ikfa, 1tmıumi kaideye göre mils 
tedilerle m111uıverede bulunmı arzıMl 

encümenidir. Arzıhal encümeninin bu 

oozifesini ifaya metJdmı vemıek içitı 
bunu arzıhal mıcümenin.e göndermek 
-vardır. Bir ek esas itibarile heyeti u
m1ımiyede müro.kere etmek şıkkı oor

dır. 

"Birine, şıkkı reıJe arzoltm1lr. Ka
bul edilmezse o zaman csa.'J hakkında 

miizakcreyc abşlarız; atideki işlere mi-
001 o1ur.,, 

Reye konan mazbatanın arzıhal en-

Irak ordusu 

Türk zab1tleri 
Tarafından organize 

edilecek 

Vekili izahat verdi.· 

S1hhat vekilimiz doktor Refik Saydam 

resi yapılıp · ka.bul edildikten sonra 
Türkiye • Yugoslavya ara.smdaki af. 
yon mukavelesinin tasdikine dair olan 
kanun projesinin ilk mUazkereel yapıl
mış ve öğretici teknik filmler hakkın· 
daki kanun projesinin görüşülmesine 
başlanmiştır. 

Bu projenin muafiyetler hak~ında
ki birinci maddesi görüşülürken· D<?k· 
tor Matma Mıem.ik (Edirne) söz aldı ve 
şöyle · dedi: 

"Köylcrik petrolle işliyen ve iyi 1W
tü ~e yarıyan sinema ye projc~siyotl 
makineler.inin de buraya 11.avesin~ ~eke 
lif edelim. Çünkü Halkctılerinde filfnı. 
Zer elektrik olmıyan yerıtrik gaz ~ 
basile gösterilmek"fedir. Ziroi filmler. 
ek bu vasıta ile gösterilebilir. Buraya 
yalnız sesli film ilave edildiği ;çin ben 

·.<ıcssiz filmin ilavesini de tek1if ~ijo. 
rum .. ,, ı 

Doktor Fatma Memik'in reye ko
nan takriri ve projenin diğer madde
leri birer birer okunarak kabul edilili. 

Sonu. Sa. 2 Sü. 4) 

cümenine gönderilmesine karar veril- J1••••••••••• 
~ , ' 

/Kl iDAM CEZASININ INF AZI 
KARARLAŞTIRTLDl 

Bundan sonra karısını öldüren Gi
resun Bayram.beyi köyünden Durmuş 
oğlu Kadirle arkad:u;ını öldüren Bar. 
tının Sarma.şık köyünden Mustafa oğ
lu Asmı'ın ölüm ceza.lanna çarptınlma 
lan hakkındaki adliye encümeni maz. 
bata.lan okundu. Adliye encümeni bu 
mazabtalarmda cezaların hafifleştiril- ! 
me.sini ve değiştirilmesini müstel1Jm 1 

bir sebep görülmediğinden teşkilatı 1 
esasiye kanununun 26 mcı maddesi mu 
cibince cezaların infazına karar veril-

Açlık 
Rom an 

Yazan: 

Refik Ahmet 
SEJ'ENG/L 

1 mesini istiyordu. 
lle1gradda çıkan ngilizce Balkan Mazbatalar kabul edildi. 

Herald gazetesi )azıyor: 
Irak hükumeti Irak ordusunun ÔÖRETICI TEKNiK FiLMLER 

Türk pli'mı ve Türk tedrisatı üzere 
yeniden organize edilmesi ~in Türki. 
ye hükumetinden zabitler gönderil. 
mesini istemiş ve Türkiye hükdmeti 
bu arzuya muvafakat etl9İffiİ.J'-. . . . 

KANUNU 

Sümerbank kanununun on birinci 
maddesinin değiştirilmesi ve 15 inci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hak km 
da.kt kanun projesinin ikinci müzake--

Pek yakında KURUN 
sütunlarında 
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Almanya Lon ra)ya 
muhtıra gönderm · ş 

/ngilterenin, Fransanın ve Belçikanın 
müstemlekelerinden bazı parçaları 
Almanyaga vermeleri teklif olunul}or 

Berlin, 3 (A.A.) - B. Von Ribbent.f 
rop'un Almanyanm müstemleke talep
lerini izah eden bir muhtırayı hamilen 
Londraya hareket ettiği söylenmekte
dir. 

Sefirin Londraya varır varmaz, ha
riciye nezaretine giderek bu meseleyi 
müzakereye ba.5laması hakkında tali
mat aldığı rivayet edilmektedir. 

NASIL BiR HAL ÇARESi 
BULUN ABIL1R! 

Londra, 3 (A.A.) -Timcs gazetesi, 
İngilterenin eski Lizbon büyük elçisi 
Russel'in Alman müstemleke metali-,1 

batı hakkında bir mektubunu neşret

mektedir. 

Russel, Alınan müstemlekelerinin 
iadesinin mevzuu bahsolam.ıyacağmı, 
çünkü ne lngilterenin Tanganikadan 
ne de Kap hükumetinin cenubi garbt 
Afrikasmdan vazgeçmesine imkan bu
lunmadığını yazdıktan sonra mütevas
sıt bir sureti hal buluna:bileceğini kay
dediyor ve diyor ki: 

"/nqiltcrc Alm.anyaya Garbi Nigc
ria'nın bir 1...-ısmmı denize bir mahreç. 
le "birlilde terketmelidir. Fraıısa Kcı

merıın'ım bir 1..":fSmrnı, Belçika Kongo
nun ve Portek;z de Angolo'ııun bir kt.s
mını vcrrr.c!idirler. Eqer bu mese7mıin 
halli isteniyorsa lngillcrc bu yolda bir 
misal göstermelidir.,, 

Köy muaırmi kursları 
1rakya kursları için tetkikat yapılıgor 

Ankara, 3 (Telefonla) - Maarif} 
Vekileti ilk tedrisat umum müdürü 
B. İsmail Hakkı ve Ziraat Vekaleti 
ziraat umum müdürlüğü köycülük 
şubesi müdürü B. Fikri, Trakyada 
Ziraat ve Maarif Vekaletleri tarafın. 
dan müşterek bir surette kurulacak 
olan köy muallimleri kursları için 
lazım gelen hazırlıkları yerinde tetkik 
etmek üzere Trnkyaya gitmişlerdir. 

7 ürk - Sov11et ticaret 
anlaşmaları uzatıldı 
Ankara, 3 (Telefonla) - Türk -

So\-yet ticaret ve seyriF,efain anlaş_ 
ması müddetinin bittiği tarihten iti. 
baran bir ay müddetle uzatılmıştır. 

Keyfiyet Gümrük ve Inhlc;arlar Ve. 
kfıleti tarafından gümrüklere bildiriJ. 
miştir. 

Sovyetler Dirliği ile yeni bir anlaş. 
ma akdi hususundaki müzakerelere 
devam edilmektedir. 

S:ınaqide elekf 1 ikten 
vergi alınmaqacak 
Ankara, 3 (Telefonla) - Maliye 

Vekaleti, sanayide kullanılan elektiri. 
ğin elektrik istihlak resminden muaf 
tutulması için hazırladığı kanun pro. 
jesini bugünlerde Başvekfllete vere. 
cektir. 

Mahalli ;Jareler 
bankası icin 

Ankara, 3 (Telefonla) - Dahiliye 
'Tekaleti, belediyeler bankası kanu. 
nundaki sarahate i.Stinaden bu sene 
köy bütçelerine ileride teşkil oluna. 
cak mahalli idareler bankasının ser. 
mayesine iştirak hissesi olarak yüzde 
5 nisbetinde bir tahsisat koymağı ka. 
rarlaştırmıştrr. 

Maraş Gecesi hazır
lan1qor 

Ankara, 3 (Telefonla) - Ankara 
(la bulunan l\faı:aşlılar 13 şubat ge. 
cesi Halkevinde bir Maraş Gecesi ha-ı 
zırlamışlardır. Bu gecede mahalli 
oyunlar oynanacak, hal!• türkiilcri 
söylenecek ve halk şiirleri okunacak_ 
trr. 

KÖIJ Kanununun bİr 
maddesi deqiştirilecek 

Ankara, 3 (Telefonla) - Dahilhc 
Vekaleti köy kalkınma programının 
köy salınanları hakkındald esaslarını 
kanuni bir şekle sokmak üzere köy 
kanununun 16 mcı madcl~ini değiş. 

tiren bir kanun projesi hazırlamış. 
trr. 

Üniversite rektörü 
Cenevreqe qidİ1Jor 1 

Ankara, 3 (Telefonla) - İstanbul 
Üniversitesi rektörü B. Cem il Dilsel 
7 pbatta ('enevrede toplanacak olan 
•Beynelmilel l\lilletler Cemiyetine 
mUzabaret birliği,, nin komisyonunda! 
bulunmak üzere lsviçreye gidecektir. 

Su mahsulleri projesi 
Başvekô.lette 

Ankara, 3 (Telefonla) - Kanunu. 
evvel içinde Ankarada toplanan ba. 
hkçılık kongresinde balık müstahsil. 
leri, ihracatçıları ve diğer al!kalrJa_ 
rı tarafından serdedilen mütalaalar, 
ve ortaya konulan dileklere göre tk. 
tisat Vekaletinin teknik bürosu t.ara. 
!ından nihai şekilde hazırlanan su 
mahşulleri kanunu projesi Vekiller 
Heyetinde görüşülmek üzere Başve. 

kfilete takdim edilmiştir. 
Kongrede diğer Vekaletlerin mü. 

mes.5illeri bulunduğundan ve hu su. 
retle alakadar Vekaletlerin rnütalla. 
lart alınmış olduğundan proje diğer 
''e!<iiletlere tekrar gönderilmemiştir. 

1 aşra teşk;/Q.tı kanun . . 
proıesı 

Ankara, 3 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekaleti bir müddet evvel taşra teş. 
kiHitı hakkında bir kanun projesi ha. 
zırlıyarak Büyük Millet Meclisine ver 
mişti. Geçen içtima devre.sinde tetkik 
\'e müzakeresi intaç edilemiyen pro. 
aöeürhyg nnai nuç Kljt.hknçıeüybgü 
jeye bugünün ihtiyaçlarına göre hü. 
kümler iH.ve.s.i için Dahiliye Yeklleti 
yeniden tetkikler yapmaktadır. 

Romen Beşvekili 
(Vatyanı, ı incide,) • 

zimjze giderek Cumur Başkanımıza 
itimatnamesini vermış, hükilmet er. 
kanile de tanıştıktan sonra bir müd. 
det orada kalmıştı. 

Ayın sekizinde memleketimizi zL 
yareti mukarrer olan Romen hariciye 
nazırı B. Antoneskoyu da kar~lamak 
üzere ..;cllrimize geldiği sırada B. Te-:. 

lemak, lst:ınbul valisi B. Muhittin 
'Cstiindağı ziyaret edecelitir. 

B Telemak şehrimize p:ızar gilnü 
~elec.c 1i cihetle, vali n. Muhittin Us. 
tündağ ile evinde buluşacaktır. 

Pazarte!;i günü de, Rom:ınyn ha. 
rkiye nazırı B. Antoneskoya refakat. 
le Ankarnya gidecektir. 

ltalqan elçisi geliqor 
Yakında Milanodan şehrimize dö. 

necck olan Hariciye \'ckilimiz B. Tev. 
fik Rüştii Arasb bulu~mak üzere J_ 
talyanın Ankara büyük elçl'!i B. ·Kar
lo Gallinin ~ehrimize geleceği haber 
ulınmıştır. 

[Kısa Ankara Haberleri ] 

* DEVLET Demiryolları ve li. 
mantarı umum mildürlüğü hareket 
daire.si reisi Nüzhet ikinci i~letme mü_ 
dürlüğüne, ikinci i~lctme müdürü Şe. 
fik hareket dairesi reisliğine tayin 
edilmiştir. 

Pr. Afet 

Profesör Afet 
Bir konferans daha verdı 

Cenevre - Türk Tarih Cemiyeti 
Asbaşkanı Pr. Afet Cenevre Üniver
sitesi konferans salonunda Etilerin 
L1ctisadf hayatına ait mühim bir kon. 
f erans vermiştir. 

Pr. Afet, bir saat süren bu konfe. 
ransında en eski Anadolu tarihinin 
başlangıcını teşkil eden Türklerin Or. 
ta A.syadan gelmiş ecdatlarından baş. 
ka birşey olmıyan Etilerin coğrafya 
ve tarih hakımından hayatını ve Eti. 
lerin iktisadi mevcudiyetlerile Eti mü_ 
es.sesatı iktisadiJ·esinin tevellüd ve in_ 
kişaf yollarını kuvvetli demlere ve 
ilmi miistenidata dayanarak izah et_ 
miştir. 

Konferansta hazır bulunan üniver. 
site profesörleri, ilim adamları ve 
güzide bir dinleyici kütlesi Pr. Afeti 
takdir ve hararetle alkışlamışlardır. 

Fransanın Şark or
duları kumandanı 

DUn şehrimizden geCjti 

Berot' a gidiqor 
Fransanın Şark orduları kumanda. 

nı General lnsinger dün sabahki Sim. 
plon Ekspresi ile şehrimize gelmiş, 

Sirkeciden Haydarpaşaya geçerek sa. 
at dokuzda kalkan Toros Ekspresi ile 
hareket etmiştir. 

Ankara, 3 (Telef onla) - Fransa. 
nın Şark orduları kumandanı Gt:ncral 
lnsin._ger bu$Ünkü Toros E~presile 
Beruttaki vazifesi başına gitmek üze. 
re Ankaradan geçmiştir. 

Fransız büyük elçisi B. Ponsot 
trenin istasyonda kaldığı müddet zar_ 
fında kendlc:ıini vagonda ziyaret ede_ 
rek görü~miiştür. 

lngiLte1ede 

Türkiye için harp 
• • 

gem~sı 

yap111yor mu? 
Londra, 3 (A.A.) - Reuter ajan

sı bildiriyor: 
Avam Kamarasında Sir Samuel 

Hoare, bir suale cevaben aşağıdaki 

beyanatta bulunmuştur: 
Halen Türk hükumeti hesabına 

lngilterede hiçbir harp gemisi inşa 
edilmekte değildir. Böyle gemiler 
hakkında son zamanlarda İngiltere. 
den maHlmat talep edildiğini de bil. 
miyorum. Fakat 'Türkiyenin ihtiyaç_ 
tarının bizim kendi ihtiyaçlanmm lü. 
zumsuz yere ~ıkrntıya koymaması şar. 
tile, höyle inşaatlnrın lngilteredr 
yapılması için, İngiltere hül·umeti, 
motad kolaylıkları göstermehle bil. 
hassa memnuniyet hissedecektir. 

Mi lan o mü akatı 
(Vstyanı, ı incide,) 

yolu ile temas halinde bulunmakta de -
vam hususunda mutabık kalmışlardrr. 

UÇ ANLAŞ!ı!AD.4N DÜRT 
ANLAŞJIAYA 

Roma, 3 (Hususi) - Hariciye Ve. 
kilimizin ziyareti ,.e müzakerelerine 
bütün ltalyan matbuatı büyük biı 

mevki yermektedir. Gazetelere göre, 
birkaç sene en·el ltalynn siyasetinin 
hakim unsuru olmuş olan Roma -
Ankara, Ankara - Atina, Atina -
Roma mü~e11e.~ini hatırl::ıtmakt.1clır ki 
bu neşriyat, bu ~~teme bir Roma -
Belgrad anla~ması ile tamamlanmış 
olar~k avdeti müstebat olmadığını 

farzettirmcktedir. 
Faknt bunan tahakkuku İblyanın 

B:ılkan Paktt hal·kınd:ı itim-ır1~ver ol. 
mryan hattı hnr"J etini tadil etmesini 
istilzam etmektedir. 

Dün Mecliste mühim ka' 
nun projeleri görüşüldi 

(tJstyanı 1 incide) I 
Öğretici teknik filmler hakkındaki. 

bu proje, bu mahiyetteki filmlerin vej 
bunları gösterecek makinelerln mem
lekete gümrüksüz olarak girmesine ve 
bunların tetkik ve kontrolü için he
yetler teşkiline dair hükilmler koy
maktadır. 

GEZiCi TAPU MEMURLARI HAK
KINDA!(/ PROJE 

Ruznamede bulunan, gezici tapu si
cil memurları ihdası hakkındaki ka
nun projesi adliye encümeninin talebi 
üzerine encümene verildi. 
iSKAN KANUNUNDA DEGIŞTIRl

LEN MADDELER 
Bundan sonra iskan kanununun ba

zı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 2848 numaralı kanuna müzcyyel 
kanun projesinin görüşülmesine baş

lanıldı. 

Kanun projesine göre aşağıdaki fık 
ralarda gösterilen kayıt ve şartlar al
tında dış memleketlerden Türkiyeye 
ithal edilecek keresteler gümriik re
simlerile sair bütün resimlerden muaf 
tutulacaktır: 

A) 2510 ve 2848 sayılı kanunlarm 
hükümlerine göre mühacirler için ya
pılacak evler ve müştemilatile diğer 

inşaatta kullanılmak üzere Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet vekileti tarafından 
dış memleketlerden 1936 malt yılı ip
tidasından itibaren 1945 mali yılı so
nuna kadar getirilmiş ve getirilecek 
olan mamul keresteler. 

B) Usulü dairesinde izin verildik-. 
ten sonra 2510 ve 2848 sayılı kanun 
hükUmlcrine göre 936 mali yılı başın
dan itibaren yurdun içinde yerleşmek 
veya isktın edilmek üure hariç mem
leketlerden Tilrklyeye mühacir olarak 
gelen veya nakil masrafları devletçe 
tesviye edilerek getirilen mühacirlerin 
her aile için 5 metre mlklbmı geçme-

'mek ve Sıhhat ve İçtima! Muavenet ve
kaleti tarafından tayin edilecek v~If
larda bulunmak üzere 1945 malt yılı 
sonuna kadar beraberlerinde getirerek 
memlekete ilk girdikleri yerde hüku
metçe tayin edilen bedel mukabilinde 
iskan emrine terkettikleri ve edecekle
ri keresteler. 

Mühacirlere ait inşa.at için kulam
lacak kerestelerden asgari tarifenin 
yüzde ellisi alınacaktır. 

HüsnU Kitapçı (Muğla) beş metre 
mikabı olan tahdidin zait olduğunu 
söyledi. 

Tahir Hitit (Manisa) nakliye m~ 
selesine temas etti. Mühacirlerin Ro-
manyadan kendilerinin kereste alma.
larmın güç olduğunu söyledi ve. birin
ci fıkrasının kaldmlmasile hükômetin . . 
bu işi doğrudan doğruya görmesinin 
mümkUn olup olamıyacn.n°'1nı sordu. 

Bu suale encümen namına verilen 
izahatt:ı.n sonra Sıhhat ve fctimn.i Mu
avenet vekili doktor Refik Saydam 
söz aldı ve ~ beyanatta bulundu: 

SIHHiYE VEKiLiMiZ iZAHAT 
VERiYOR 

''Bizim yaptığımız; tip evlere naza • 
ran bir göçmen evinin kereste ihtiyacı 
4. 70 metre mikabıdır. Binaenaleyh göç
menlerin getirmelerini münasip gördü -
ğümüz mikdan beş metre mikabı olarak 
tahdit ettik. Hüsnü Kitapçı arkadaşı -
mın söylediği gibi daha fazla bıraklıa

cak olursa sene . olacak ki göçmenin 
getit1Jiği kereste benim istediğim ihti -
yaçtan fazla olacaktır. 

Dir de göçmenlerin getireceği ke -
reste daimi surette behemehal kendile
rine verdiğimiz evsaf ve eb'atta olacak
tır. Bundan evvel yapılmıt bir tecrilbe 
vardır. 934 senesinde 544 metre mikS
bı kereste getirdiler, bunları ancak bu 
sene Tekirdağında kullanmak nasip ol
du. Çünkü istediğimiz eb'at ve evsafta 
olmaıdığı için bıçkıbaneye gönderilmek 
zarureti basıl oldu. 

Bizim senevi kereste ihtiyacımız 

52.000 - 53.000 metre m.ikabına ya -
kındır. En ziyade Umit ettiğimiz, Ro • 
mıınyadan gelecek göçmenlerin getire -
cekleri kerestedir. Geçenlerde huzuru -
nuz:da kabul olunan mukavelename mu
cibince oradan gelecek olan rBçmenlerin 
satacakları musakkaEata mukabil elle -
rine ge;ecek paranın ancak yilzde 25 
derecesinde kereste alabileceklerine da
ir bir hükilm vaıidır, 

~eı
Romanya hükumetinin de ta •"' 

tiği bu mukavelename yalanda J11C 

mer'iyete girecektir.,, ~ 
Sıhiye Vekili Refik SaydlılO 

bir &u!lle karşı da demiştir ki: İl• 
"Kanunun birinci maddesindel1 

tihd:ıf ettiğim!z gaye şudur: . , 
935 ı;enesinkie getirdiğimiz bır stJ 

dar vardır: 544 metre mikabı. BU Jf' 
''b •v• • b b cibede mu ayaa ettıgımız, es a ı mu dıf 

zedildiği gibi, 15 bin metre mikabıe&' 
Bunları gümrük resminden istisn• 
mek istiyoruz. tıC 

ikincisi: Muhacirlerin be§er ı11e le' 
mikabı kereste alıp getirmeleri ırı~~ 
sidir. Bunu kendileri naklede~~k eııı' 
lerdir. Esasen memlekete getırile~ lı', 
hacirlerin mevsim itibarile yerlert .,, 

· · ile r zırlanldıktan sonra devlet vesaıtı 
1

• 

but kiralanan vasıtalarla ibra!; ist•
1
_,. 

yerP· 
yonlarma çıkarıp Jbım gelen ııll • 
sevkederiz. Yani muhacirlerin btıl , 
duk!arı yerlere böylece sevkiyat ~ 
pıyoruz. Bu be~ metre mikap b• tı9' 
muhacirlere vermekle en büyük P ~ 
dımız kendilerinin oradan ay~iÇİ' 
mallarını keresteye tahvil etmeterı 

dir. ~ 
Binaenaleyh buraya getirdikte~ ~ 

ra bizim ihraç istasyonlarımızda biJ U, 
resteyi satın alacağız kendileri de ısı rıııf 
rettep oldukları iskan mıntal<.•11 ifl. 
gönderilecektir. Bu yine idevletı11 ~ • 
dir. Yaptığ1mız sırf kendi ellerinde~ 
lacak olan keresteyi memlekete so çll 
ve kendileri ihraç istasyonlan?":Jaııe' 
tıklan zaman bize yarayacak bır rıı ~ 
menin de memlekete girmesini t 

meselesidir. 
f ]ıtıf·" B!naenaleyh kalması muva ı ~ • 

Vekilin izahlarmC-an sonra nı8 
ler okundu ve kabul edildi. 

MOZAK.ERE OLUNAN Dt~ER pJD' 
JELER 

~ 

Bundan sonra mecliste Türki~ 
Çekoslovakya arasında aktedilen.,V: 

'\ • huJditne., ',.llJ re+ •nlaı ... ••• • • .,....... ,,. 

Yugoslavya ve Finlandiya arası11 ~ 
ticaret ve seyrisefain anla§mala.rı~;il
dikine ait kanun projeleri görüşU '"' 

• • u:ıefl" 
Adliye encümenın talebı rit'~ 

Türk Ceza Kanunun bazı maddele 11,ıt 
değiştirilmesine dair olan proje ~~ıJ 
celen müzakere ve bazı maddeters 

edildi. nı' 1i' 
··ıııe ' Diğer taraftan, Ziraat encu jeti 

raat V ekQleti teşkildtı kanun pr~ tıOt' 
nin mUzakeresini bitirmiştir. proJ' 
çe encümenine verilecektir. '1' 

YARIN TEŞKtL.J.TIESAStYt: 
NUNU GöROŞOLECE1' , 

ısıs'ıM 
Meclis cuma günü (yarın) to~ f': 

d'ğİJllı:ı J. 
caktır. Dün de Haber ver ı tıel'" 
cuma günkü ruznamdde Teşkili g~ 
ye Kanununda yapılacak taduter 11 ı# 
§ülecektir. Mezuniyet ve diğer ~ .. rııs' 

b'USI' fi' beplerle hariçte bulunan me .... tOr 
•'b1W _lf 

zın hemen hemen hepsi bu mu gelıı>" 
lantıya iştirak üzere şehrimize 
bulunmaktadırlar. _/ 

,,,. 
Zeh:rn gaz konfera"• 

ziyzdereşt'rilecek ..,,il' 
ıcov- 1 

Zehirligazlardan korunma ·ııi ~ 
yonu dün vilayette vali munv•~.d. 
Hüdainin b~kanlığında topl~er' 

Mekteplerde ve diğer b:ı.zl ~ .. (~~· 
ctr" ~~zehirligazlardan kcrunma eSİ 

d:ıh::ı çolt konferanslar vcrilrll 
rarlaşmıştır. t 

lhrak fırınlara yap11•'
0

, 

Sari ve tehlikeli hast~ıklard~~ 
ve öldürülen hayvanlarm IJl!ışl'I"'., 
zararlı olmaması için kada ,,rı1'" 
yakılmak suretile tahripleri 1' d• fi 
tmlmıştır. Bunun için ~k~jl .ı~ 
liç ve Erzincanda Bakterıyol ı11dJ 
ratuarlarile Karacabey ha~ 
rak fır:mlan yaptırılacaktır. ,,,. 
Bir antrepo mUteha• 

geldi ~ 

İstanbul Liman yU.kteuıe "~~ 
ma mUdürlUğU antrepoların ~; 
tetkik ve ıslah için Alman gU1"': ~~ 
mütehassısı g.ctirtmiştir. l3U tll" ~ 
antrepoları gezmeğe ba..~ıamı~ ;re -' 
tehassıs bir fikir edinmek il 
lümat da a.lıftaktadır. 



js • 
1 

ta dair 
Yazan: 

O 
Nurullah ATAÇ 

11h~ekizinci asır Fransız ihtiJiili kendisine esir olanlardan üstündür, on
t:Utriyet, müsavat, uhuvvet is· larla müsavi değildir. Demek ki müsa-

6• cıaata•Yor?u. On dokuzuncu asır bu vat yoktur. 
'ete eh n bılhassa birincisine, hürri- Müsavat, tahakküm eden kuvvete, 
~U~u ~:niyet verdi, onu mümkün ol-1 sınıfa imkan bırakmıyacağı için hürri -

~ lıılirtiYet r. tahakkuk ettirmeğe çalı§tı. yet demektir. Ancak müsavat ferdin 
~ . btıdı;d bır ferdin, kanunun koydu· hürriyetini takyid eder: hiç bir ferdin, 

ıe Jf' lİııi Yaııa~~l'l a~mamak şartile, istcidi- öbür ferdler tarafından yaptlamıyacak 
bıı!Jı ~i, IÖ 

1
. ilrnesı, istediğini düşünebil- şeyleri yapmağa hakkı yoktur. Kanun, 

1 el' ~ laııy 1Yebilınesi diye tarif ediliyor- hemcinslerini kuvvetle istismara kal -
" ncd·r 
1 lıııdtı•l 

1 ıyordu ki kanunun koydu-ı kanları çarpacağı gibi ikna ile, zekası 

,,, 
JJ' 

:~ 

fı' . ' 51 
,or 

tr~tre 'arı aşmıyan bir ferdin, başka ile istismara kalkışanlan da çarpar. 
tel ıarar . . k" k 

ıııınu • • vermesıne ım an yo tur Bunun insanlık için büyük bir teh -
Ilı. n ırın h" . .. d ~ . d d "'ltı tab· :r urnyetten musavat '' 0°- lıkesi var ır: tevekkül oğurması. Bir 

ildir. .. 
t ~btıki 
CııdJııd 0 n dokuzuncu asır, belki 

'-•ttııı~n evvelki asırlardan fazla. mü-• 
llıtıı•ııı ık devridir, Gerçi, Orta - Za .1 
hı~ haaalct sınıfına bahşettiği imti • 
~tı. e;en hemen tama.mile kaldı -
~eti it • akat kan asaleti yerine para 
~acı ~un olmuştu ve bu, eskisinden 

'
ııı.n•llı arklar y<ıratıyordu. Orta - Za-1 

' on altı d' . , aaaı ncı ve on yo ıncı asır -
'arı et sınıfına mensub olmıyan 
'ıeJcr;.. ' !U veya bu dereceye yüksel-
d ... e ad 
~luııu b . etlerin, kanunun mani ol · 
~ •aır ~rlerdi. Halbuki on dokuzun
b,~b'· ınları için her yer, her mev
"."')or h• fakat bu ancak nazariyede 
t' • ak'k 
, 111 Oflu . 1 atte ise asilzade veya zen· 
~:ıı~~llsıı ıle Çarpışmak çok gUç, hatta 
~lldind oluyordu. On dokuzuncu asır, 

~· en 
~'· kalaba evvelki asrrlarınkinıden ge-

t \:adar lık olmakla berab~r yine on
~ı ttıkil arn~nsız, zalim bir asalet sı
~~lt r ettı. Gerçi o devirde birçok 
ltt ıOcuğ 
, ~lellli Unun ilimde, sanatte, siya-

kısım insanların öbürlerinden imtiyazlı 
olması, medeniyetin ilerlemesine - ge
rek tagallüb zevki, gerek nahvet ve ha
set tariki ile - çok hizmet etmi§tir. 
Tagallüb imkanını, nahveti ve hasedi 
kaDJıran, tam bir mfüavat kuran bir ce
miyette insanların uyuşması, teşebbüs 

fikrinin büsbütün sönmesi kabildir. 
Bunun çindir ki gerçekten müsavat 

istiyen, insanlığın da uyuşmasına, aşa
ğılaşm.ısma razı olmıyan kimseler ferd
lerin ihtiyaçlarım çoğaltmağa çalışma -
lıdırlar. Hani Sadi'nin bir hikayesi var
dır: dünyada bir tek mesud insan bul -
muşlar, onun da gömleği yokmuş. İn -

sanlara işte böyle bir saadet olamıya -
cağını öğretmelidir. Saadet, ihtiyaç 
duymamakta değil, her §eyi arzu edip 
elde edebilmektedir. Mes'ud adam, ha
line şükreden değil, tabiatin ve mede • 
niyetin bi.itün nimetlerinden istifade e
debilendir. 

~~ llıc..,.;dc, hatta para aleminde bü -

1
•t bı.ı 11 ·ilere geçtiği görülmüştür. Fa-
' p a verilecek iki cevab vardır: tar bulunduğunu öğretmekle, onların 
~da Y~kdokuzuncu asırda fakirler ara- gözlerini yukarı kaldırmakla medeni -
~ 'c a}ı Sclrnişler, nisbetler nazarı iti- yete hizmet etmiş oluyorlar. 
\~ faıınrnak Şartile, eski asırlardakin • -----------·----

Dünyada tam müsavata ermek belki 
kabil değildir. Fakat müsavat için çalı
şanlar fukara sınıfa, yoksul sınıfa bed
baht olduklarını, bilmedikleri ihtiyaç • 

~ "x'f\~ değildir; 2 - :tstidi.ldları, he- Polis Haberleri J 
Yu~s~a !?Ördükleri zorluklar yil-

~ ·d~ lcn11~rı~•hr, > ut~.:ı"ı .. btc iki aarlıoş 17 
>o1t pek Çok olmadığını isöata im· 
0 tur. yaşında b;r kıza 

·~ il dok 
le l;la!atı Uzuncu asır fennin, istihsal tecavüz etti!er 
it l'ı>cııcr·nın terakki ettiği, dolayısile 
l ~i~i l.~n eski::ine nisbetle pek yük -
tııthı d:r ~cvirdir. Eski çağkrm çok 

~İllltrj y ·dıgj adamlar, butiiinün zen · 
t t adaı:n anırJ:la orta _ halli kalır. Dün, 
tbu· ın ser . 1 1 .. 

~Ccğ· vetı ne o ursa o sun, su-
~ t.ta.Jt. 1 ıevk bugünkünden çok azdı. 
~irıı ıııc ll1 d . . .. . 

lıa Ct" 1 e enıyetı her gun yenı 
~ 3!a ıen e~ iead ediyor ve bundan bil
dn t4r1a d gın sınıf istifade ediyor. iş bu 
ı. trjlld a ~lrnıyor: o "nimet" ler: kcn
~raf eıı ıııff 
~· .ıııdaıı 1 ade efdemiyecek adamlar 
~'ı. Ça]ı meydana getiriliyor. Dünün 
) trdctı :an adamları belki bugünün
~1-tdı; f aha fena şartlar içinde y2şı· 
b~ki fa akat dün zengin ile fakir ara
ta itçi tlt hu kadar müthiş değilıdi. 

il • ' Çalı ~ 1•e on tan adam bir, onu çalı§tı-
~ d~l't lllı alıyordu; bugün işçi gerçi 
\ıı,·<>r. () Yor, fakat onu çalıştıran b:n 
~ nd~ . 
~ • t'1ebb Uzuncu asrın şahsi teşeb-
'ı~~t "eren Üıı fikrine son derece hür-

ltrı lltt kanunları böylece ıımüsavat
tıı Ştıııl.l d lllasına hizmet etti. 
)~ ~lır bu a kaydedelim ki on dokuzun
~~: Jea nu, b:r vehme sapkndığı için 
~~ ti !tibn • Jacquc Rousseau insanın 
4. '~Yle,.,}rile iyiligy e meyval olduğu-

'1 l "'' 1~t· J ~l ~lıı f 1
: on sekizinci asır filosof-

<•ıı • en · ~ ide i . nın, terakkinin inslm ah-
~tııid01tu~:~leşHreceğ:ne inanmışlardı. 
l~"'d:'>'ct ile • cu asır bunbra kapılıp me-
. ··ı t "'1Yc · ''t il, ha 51 yükselen adamın zu -
lh,Cıtıc-;ıiı;·1 k~ızlıktan kacar, esir olmak 
. ~ b· ~ gıb· . ~ 
~ L ıt ., ı esır etmeae de razı ol -

•ı~d· arlık .. 
tqııd 1•cıer . olacağını sandı. Halbtı-
1\ıi~ ~ .. &cre1c &~s.tcrdi ki medeniyet in -

Y
\ittı11 1Yı. gerek kötü dediği -
ir,,.. "'asıfları inkişaf ettirir. 
--.ı.ırı •. 
rak •1 asır, hürriyet esasını bı-

~ ıp Tll" 
~r~· ll:ıiy usavat esasına ehem -

~~,_ rl L ., et ve . d . ~. 
ı~" ..., ''\irr· rıyor emıyeccgım . 
., · ""aı._ 1Yet 1 
t rııu «at ll:ı" a eyhinde cereyanlar 

lır. t:uaq"at usavat arzusu genişliyor 
'~ ıı~u ~e·~ gc~ hürriYeti tanxyacak
te13ı~.0!dl.l~ llsavat, herkesin - kanu •

1 ~ l>.ı~ı l>ap:b?ududlar dahilinde - is
''t a.,i'lt ~ ilınesi demektir. Esaret -
~il b~ tait c SC!vvur olunamaz; çünkü 
tı'~ ~\'\>:en, tahakkümü kabul olu-

tl 0 ~in kabulünü iltizam eder. 
Uvvc~. öbür insanlardan, 

Hasköyde Kurbağalıda. oturan biz.. 
metçi Hamdune adında. 17 ya~larmda 
bir kız bulunduğu evde işini bitirip ken 
di evine giderken Kurbağalı yolunda. 
Ahmet ve Muzt>:.ffer admda iki kişi 
karşısına çıkmış, sarkıntılık yapmış

lardır. Kızcağız bunlardan lmrtulmağa 
çalışırken Ahmet kızın üzerine hücum 
etmiş ve yüzündcm ısrnnıştır. Hamdu
nenin bağırması üzerine polisler ye
tişmiş iki mütecavizi yakalamışlardır. 

Zorla eve girilirmi? 
Beyoğlunda Sazlıdcrede oturan Na

dide ve annesi dün gece evlerinde kom 
şuları Seüimetle beraber otururlarken 
Mehmet ve Ferit adında iki ki~i sarhoş 

olarak evin kapısınn dikilerek içeriye 
girmek istemişlerdir. 

Kadınlar kapıyı açmayınca zorla 
itip girmişler ve kadınları da kapıyı 
açmadıkları içln dövmü~lerdir. 

Biraz sonra kadmların feryadını 

duyan polisler yctişereh iki sarhoşu ya 
kalamı~lnrdır. 

TRAl!IV:AYA ATLA'fıIANIN CE-
ZASl - Albcr adında on yedi yaşında 
bir çocuk Fatihte tramvaya takılma
ğ:ı. çalışırken ayağı kayarn.k yere yu
varlnamıştır. Alber b:ı,mdan tehlikeli 
surette yaralandığından hruıtah:uıeye 

kaldrrılmı~tır. 

BILE(J/NI MAKiNEYE [(APTIR-
Dl - Mahmntpa; a civarında b:ı.kır i
m l:ithanesi sahip1erindcn Mustafa 
hııalathanedc çalışırken s:ı.ğ cl"ni ma
kineye kaptırmış YC bileği kopmuştur. 

MERDiVENDEN DtlŞTtJ - Kadı
köy Ycldeğirmcninde oturan 22 yn§
larmda Nec:ı.tinin karısı Meliha dün e
vinde merdivenden inerken ayağı kay
mı1' ve yere yuvarl:uımı~tır. 

Yaralı kadın baygın bir halde Zey. 
nep K1mil hastahanesine kaldırılmı~
tır. 

SOKAKTA OYNARKEN - Ycşil
köyde Nişan ve Adnan isminde 12 yaş
larında iki çocuk sokakta oynarken a
ralarında. kavga çıkmış ve Adnan Ni
§a.nı başından tqla yaralamı§tır. 
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Eve taarruz ve l Otobüs ihtilcifında 
sarhoştuk 

Suçlar saoıt sörUlmedl, yeni bir f ormiil 
balıHfil Haht beraet ettı Q 

Dünkü sayıda, Küçükayasofyada tobüsçüler S00 teklifi de kabul etmez• 
Mustaiapaşa mahallesinde bir eve ta. J J • b L ' 1 k 
~uruz ettiği iddiasile Halit adlı blı erse yer erJOe aŞKa arl 3 JOaCa 
balıkçının İstanbul asliye dördüucü 
ceza hakyerinde meşhut suçlar kanu. 
nuna göre yapılan d _ uşmasından 
bahsetmiştik. Salonda boyuna yalpa 
vurması ve diğer halleri, sarhoş oldu. 
ğunu gösterdiğinden, Halidin muaye. 
nesine lüzum görülmüştü. Ve esasen 
sorgulara do~ru dürüst cevap verecek 
halde buJunm:yan Halidin duruşma. 
sr, dün sabaha bıra.kılmıştt. 

Dün sabahki duruşmada verilen 
rapor okunmuş ve raporun, sarhoş 
olmakla beraber, sarhoşluğun nihat 
safhasına gelmiş bulunduğu yolunda 
olduğu görülünce, raporu \'eren ad. 
liye doktoru Salih Haşimin lıakyeri. 
ne daveti kararlaştırılmıştır. 

Doktor Salih Haşim, derhal gel. 
miş, kendisinden biraz· daha tafsilat 
ve bu arada Halidin sarhoşluğunun 
rezalet çıkarmağa sevkedecek mahi. 
yette olup olmadığı sorulmuştur. 

Doktor Salih H:ışim, kendisi mu. 
aycne ettiği zaman nihai safhada gör. 
düğü sarhoşluğun, üç dereceden ikin. 
ci derecede, yani orta derecede bu. 
lunduğunu, en fazla sarhoşluğun ü. 
çündi derece sayıldığını ve bu dere. 
ceyc gelen bir sarhoşun kolay kolay 
yerinden kalkamryacağmı anlatmı!J. 

tır. Rezalet çıkarmak bahsine gelin. 
ce, bu cihetin tıbben değil, ancak ad. 
li tahkikatla anlaşılabileceğini belirt. 
miştir. 

Halit, dünkü duruşma sırasında 
ayılmış olarak hazırdı. 

Reis Fazıl, aza Suud ve Necati 
taraflarından Yerilen karar, akşam 
üzeri bildirilmiştir. Halidin gece ya. 
rısı evin önündeki bahçeye girdiği sü. 
but bulmuşsa da bu grişin, kanun 
madde.cıinin şümulü içerisinde bir 
meskene taarruz mahiyetinde olma. 
dığı neticesine varılmıştır. Sarhoşlu. 

ta da, 8UÇ teşkil edecek bir hadise 
ortaya koymadığı nokta.!rn elan, Halit 
her iki cihetten de beraat etmiştir. 

Dürrünev 
eu isimde bir kız, bir 
komşunun ev·ncıe 

tecavUze uğramışı 

Beyoğlanda Polonya sokağında o. 
turan Dürrünev isminde bir kıza te. 
caviiz edildiği ve bu tecavlize vasıta. 
Iık edildiği iddiasile şikayet vaki ol. 
muş, zabıta ve adliye tahkikata el 
koymu,tur. 

İddiaya göre, kızcağız sinemaya 
giderken, komşu bir kadın, "Ben de 
krzla1·1m1 sinema~·a göndereceğim. 

Haydi, beraber gidiniz,,, demi~. guyn 
onlarla buln~turmak Ur.ere e\·ine gö. 
türmü~ lreride rakı mn~a.41ı kurulu .. . . 
imi,, erkekler varmı~. Kn:, oradn 
tecavüıe u~rnmı, "e oradan üç gün 
salıv<'rilmemiş. Annesi, merakla rıo. 

füıe hRş vurunca, ~.,.. nranmı~. kız 

mevd:ıl"I\ çıkanlmı~. 'Kt7:, ''B"ni kor . 
kuttulnr. ~c~ rı?.nramadtm; buradn 
kaldım-. dt'rr.e!cte:·micı. 

Tnhl\ili:ıt chcmmh~tlc derinleşti. 

rilip gcnişl~tilmcktedir. 

Hayata ucuzlatma .. arel~rl 
arar.ı;·or 

Memleketimizdeki hayat pahalılığı 
Uurinde sruıayiin muzır tesirlerini gi
dermek için tedbirler alınmak Uzere
dir. Bu maksatla fa.brikalann yüksek 
maliyetlerini indirecek bir kanun pro
jesi de hazırlanmıştır. Projeye göre 
badema fabrikalara ne şekilde çalışa
cakları gösterilecek ve bütün fabrika
lar devlet kontrolü altında bulunduru
lacaktır, 

Otobüs sahipleri ile belediye ara. 
sındaki ihtilaf devam etmektedir. Be. 
lediye tarafından son bir karar , ·eril. 
miştir. Buna göre doksanar kuruşluk 
bilet basılacak, bu biletler otobüsçü. 
lere yüzer kuruşa satılacaktır. 

Birer de taahhütname hazırlan. 

rnıştır. Belediye otobüsçiilerin bu 
son kararı toptan gelip kabul edecek. 
terini zannetmektedir. 

Otobüs sahipleri toplu bir halde 
gelip taahhütnameleri imzalamazlar. 

sa altıncı şube mildürlüğü tarafından 
her otobüs sahilıi ayrı ayn davet e .. 
dilecek, kendilerine taahhütname im_ 
zalaması son bir defa daha teklif o. 
lunacaktır. 

Bunu da kabul etmiyen otobüsçü 
olursa otoblisleri işlemekten menedi. 
lecektir. Bu takdirde boşalan yere 
başka otobüsler ikame edilecektir. 
tstanbulclaki otobüslerin !-lencde dört 
milyon yolcu taşıdığı tesbit olun. 
muştur. 

Gebze, !Jarıca ve cıvarında 'ci kan iz vakalar 

30 seneye mahküm Dramalı 
Kara Ali, gene Ağırcezada! 
Hakkındaki karar Temyizce bozi.l)muş olarak, dün 
akşam heyetin karşısına çıkarıldı, vakıt gecik· 
tiğinden, duruşmaya bugün devam edilecektir 

Bundan yedi sene evvel Gebze, Da~ 
nca ve civarında, yanında çalışan a
damları vasıtasile, hoşuna gitmiyen 
bazı kimselerin vücutlarını ortadan kal 
dırttığı nokwından hakkında tıi.hki
kat yapılan ve İbrahimle Hasruu öl
dürttüğü sabit olarak, İstanbul ağır 
ceza hakyerinde idama ve ba.f sebep
lerle idama bedel otuz sene ağır hapse 
mahkQm edilen çiftlik sahibi Dramalı 

Kara Alinin do3yası, temyize gitmiş• 

gelmiş, gene gitmişti. Karar, temyizce 
bir kere daha bozulmuştur. 

Kara Ali, dün akşam saat on dokuz.. 
da hakyeri huzuruna çıkarılmıştır. A
vukatı, bazı isteklerini izah etmek is
temiş, fakat vakit geçiktiğinden, du. 
ruşmanın devamı, bugün saat on dör .. 
de bırakılmıştır. 

Kız Sanat okulu l Esnaf cemiyetleri 
mezunları bir yere toplanıyor 

Artık iiselere gire
bilecek ter 

Şimdiye kadar kız .sanat okulun. 
dan mezun olanl:ır ortaokul mezunu 
sayılnuyorlardr. Kültür Bnkanhğı 

bütün kültür direktörlüklerine yolla. 
dığı bir tamimde vaziyeti değiştir. 
miştir. 

Bundan sonra sanat okulunun 
935 - 936 ders :nlı mezunlarından iti. 
haren okulu bitirecek tnleb~ler hem 
sanat okulu mezunu addeciilccekler, 
hem de ortaokul rn~unu olacaklar. 
dır. Onun için bu talebeler liselere 
girebileceklerdir. 

Esnaf cemiyetlerinin toplu bir hal .. 
de bulundurulmalarına karar verilmiş
tir. Bunun için büyük bir bina tedarik 
edilecektir. Hazirandan itibaren cemi
yetler bu yere birleşmi3 olacaklardır. 

Bu suretle cemiyetlerin verdikleri 
kira bedellerinden de tasarruf edile
cektir . 

Vapur tarifelerini tesblt 
edecek komts1ı1on 

· toplanamadı 

Akay, Şirketi Hayriye, Haliç vapur 
tarif elcrini tesbit edecek komisyon dün 
Deniz Ticaret müdürlüğünde topla.na
caktı. Tetkik::ıt bitirilemediği için bu 
toplantı · yarına bırakılmıştır. 

22 öğretmen 
Bayram tatilinden istifade 

• 

ederek Utudağa çıkacaklar 

OğnJtmcnlcr 9cçcıı yıl ya.pt:kl.arı gezintide 

İstanbul öğretmenlerinden 22 ki~i- Kayak sporu gezintilerinde bulun-
lik bir im.file önümüzdeki ba~T:ım ta- ma.k istiyen öğretmenler evvela dört 
tilinden istifade etmek ve k:ıyak spor- geziye iştirak etmek mecburiyetinde
lan yr.pmak için Uludağa çıkacaklar- <lirler. Bu gczilC'rin Beykoza ve Aydosa 
dır. Kafileye iştirak edecek olan öğ- olanları yap:lmıştır. Diğer ikisi de yn
retmenlerin 10 u kadın, 12 si erkektir. kında yapılacaktır. 

Seyahat dört gün sürecektir. 
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Ne var, Ne 
yok? .. 

•=====::ı• 

Kanadanın en 
adamı ihtiyar 

lstanbuııu bir 
Ermenidır 

Kanadanın en ihtiyar adaınr, aslen 1 
İstanbullu olan Mardiros Tatoyan isim_ll 
li bir Ermenidir. 108 yaıındadrr. 

Kendisine sorulduğu zaman haya 1 

tından pek memnun olduğunu söylü -

"1.or· 
Vçüncü defa diş çıkamuştır. 
ikinci defa olarak çıkaıidığr dişle -

Ca11ba;:: (Birdenbire etrafım kedilerin sarması iizeri
ne, paradd.cıkilcre) Alltılı a~fkrM, balık yemekten vazge
çin .. Kedileri ZJJptetmeklc mi uğra.,.~ğım. Yoksa nıwwz. 
m mı yapncaffım? 

- Bu eşyalarda tahtakurusu yoktur ya! Bcıı tahtu· 
kurnsuna alıştk değiJ.imdir. 

- Merak etmcıjin. On'llır do. .<ıize al~ı.k değiller!. iinJ üç sene evvel söktürmüştü. _ _ _ _.... _____________________________________ _ 

fstanbulda bir müddet yaşadıktan 
IOSU'a Mardiros Tatoyan Kanadaya git· 
mittir. Orada da son 30 senedir yaşr -
yor. 

Kanada ya, bir berber olan oğlu ile 1 

·. Jler Gii.n,Bir llifhiYe .. :: 
birlikte gelmişti. 

Domuz ve patates yiyor. Hayli süt 
içiyor. Fakat müskirat asla kullan -
mryor. 

M el:tepten çıktığım sene, uzak ve r ı küçük bir Anadolu vilayetinin 
hücra bir kasabasına tayin e-

dilm~tim. Harcırahımı alıp on beş gün 
içinde. "Mahalli memuriyet,, ime git
mek üzere, Haydarpa§adan trene bin
dir~ Soğuk ve yağmurlu bir gündü. 
İst~nbulun böyle loş, yağışJı, insanı 
canından bezdiren günlerini hep bilir
~iniz. Ama ben tatsız bir günde, lstan
buldan a}Tıldığıma memnundum. Eğer 
bahar ve yaz olsa, lstanbulu günlük 
güneşlik bir akşam, gideceğim yerle
rin yalnızlığı, durgunluğu içinde ve 
postaların bile kesilçliği karakış gün
lerinde, 1stanbulu son bıraktığım gün 
gibi, ve hep öyle tahayyül ederek, da
ha çok üzülecektim. 

Unvan düşkünü 
Bir mikrop fareler 
üzerinde tecrübe 

ediliyor 
İngiliz gazetelerinden The Peopl ya-, 

zıyor: 

Faredeki zatürrie mikroplanru öl -
4ürecek bir ilaç Vaşington milli sıhhat 
enstitüsü doktorlanndan Rozental isim
li biri tarafından keşfedilmiştir. 
' "insanlar için bu ilaçtan fazla mik -
darda sadetmek lazım geldiğinden şim
dilik farelerde tecrübe etmektedirler. 

Aldıktan neticenin müsbet olduğu 
ıarillüyor. İlacın teknik adr, "Pamino 
Benzen Sulfuramid" tir. 

Doktor Rozental bu ilacı keşfetmek 
için ldört senedir uğraşıyordu. Bugüne 
kadar 300 farenin üzerinde tecrübe et
mittir. Şimdi insanlara tatbiki dil§tinill -
mektedir. 

Dört dans hocası 

için abide 
İngilterenin Blekpul şehrinde ''Ak -

tarler kilisesi,, adiyle maruf bir mabe -
de bütün dünyadaki dans kızlarından 

birer milmessil gitmektedir. 
Burilar, yine iane ile bina edilmiş ve 

temap. mesleği namına takıdis edilmiş 

olan aktörler kilisesine gömülmüş olan 1 
dı5rt danı üstadı için bir abide vücude 
ıetirmek üzere toplanmaktadırlar. 

Abide, yalnız dört köşe bir mermer 
dlSıemeden ibaret olacaktır. 

Ölen dart dans hocası bütün hayat
Jannca blnöirlerin~en ayrdmamışlardr. 
§imdi mezarda ~a beraber yatıyorlar. 

Garip bir vasiqet 
tngiltercnin Bayovater şehrinden A

HI Kob isminde bir kadın gayet garip 
bir vasiyetname tertip etmiştir. 

Öldüğil zaman üzerinde kendi ismi -
nin bat harfleri bulunan şemsiyesinin 

de kendiıile beraber gömülmesini ve 
cenucainlde yalnız iki kişinin bulun -
maamı istemiştir. 

Ayni zamanda, cenazesinin ölümün -
C!en 40 aaat ıonra kaldmlmasını arzu 
etmiftir. Vasiyetnamesi tamamen yeri -
ne getirilmiştir. 1,093 İngiliz lirası da 
mlraa bıralmUJtı. 

- The People'den -

Bir Bulgar mugannlyesl 
bekleniyor 

önümüzdeki hafta gene Bulgaris
tanm meşhur muganniyelerinden Ba-. 
yan 1rena. Georgupopova şehrimize ge-1 
lecek ve iki konser verecektir. 

Trende yeni hayatımı düşünüyor

dum. !şte artık memur olmuştum. Te
kaütlük y~mıa kadar 25, belki 30 
sene, An:ı.dolqyu kasaba kasaba, vila
yet vilayet. karış karış dolaşacaktnn. 

Şüphesiz bundan memnundum. Bir çok 
yerler görmek, bir çok adetler tanı

ma.le, halkr ve memleketi t:etkik etmek, 
doğrusu bu, ~k hoş ve pek faydalı o. 
laca~ı. 'Sonra~ va • nıtriın bakımsız, u
zak, yoksul memleketlerinde çahşma

nm bir fedakarlık ve feragat olacağı
nı düşünürek, bundan aynca manevi 
bir zevk de duyuyordum. 

Yalnız daha evvel Anadoluda me
muriyet yapmış bazı tanıdıklarım ve 
benden evvel mektepten çıkan arka
daşlarım, bana oralarda eski memur
larla anla~manın müşkülatmdan bah
setmişlerdi .• ı:~seıa, kaymakamla müd
deiumumi geçinemez, jandarma ku
mandanı polis komiserine dargındır. 

Hakimle avukatlar biribirlerile uğra
§Ip dururlar. tlkmektep muallimlerile 
tedrisat müfettLc;leri arasında hır ek
sik olmaz. Aynca vilayetteki müdürle
rin tazim ve tekebbürlcri de caba ... 
Hasılı herkeste yapacak ba5ka bir şey 
kalmamış gibi, bir "ben,. lik davası! .. 

Bu sözler, doğrusu ya, beni ürküt
müyordu. Hani onlardan daha baskın 
çıkacağımdan dolayı değil... İnsanın 
kendisi iyi olduktan sonra, herkes de 
iyi olur, diye düşünüyordum, insan ku· 
suru daima kendi nefsinde aramalı! .. 

Treni, küçük bir istasyonda bırak
tım, oradan kamyonla bir kaç şehir a
şarak, tayin edildiğim kasabaya gcl
d,im. 

İlk günlerde ziyaretler, iadei ziya
retler .. Bir bekar odası için 18.zım ge
len eşyanın tedariki.. marangoza kerc
vetimsi bir tahta karyola ısmarladım. 
(Çünkü demir karyola ancak buradan 
giden memurlarm eşyalarının mezatın
da bulunabilirmiş! .. ) ve dairedeki işle
rime başladım. Yapacak çok şey var
dı. Ben de üstelik acemi idim. Fakat 
bu ilk acemiliği renden aşağıdaki me
murlara, katiplere asla hissettirmeme-

liydim. Çünkü derhal saygısızla§acak

larını tahmin ediyordum. Ve bunu ben 
orada kaldıkça artık bir daha izale e
demezdim. 

Burada benim için asıl mühim me
sele, kitapla hayatı. nazariye ile ame
liyeyi birleştirebilmekti. Bunlar bazan 
biribirinden öyle uzak, hatta öyle zıt 
şeyler ki, bu farkı insan içine düşme
dikçe bir türlü anlıyamaz! •. 

Neyse, az zamanda işleri kavra
dım. Cidden zevkle çalışıyor, ve bir 
c;ok iş çıkarıyordum. Halk ve memle
ket için çalışarak aldığım maaşa hak 
ettiğime inanıyor ve bundan dolayı 

kalben huzur içinde bulunuyordum. 

Memurlarla da münasebetim yolun
da idi. Mahalle içinde bekarlara yer 
verilmesi adet olmadığı halde, Ziraat 
bankası memurunun kcfaletile, bir oda 
bulmuştum. Yatak, yorgan, yere seri
lecek kilim, pencerelere perdeler, mana 
gal, kapkaçak, fil.an alırken malmüdü
rünün, tahrirat katibinin, ilkmektep 
başmualliminin ve ilıi... yardımlarını 

gördüm. Bu adamlar namaz kılıyorlar, 
ramazanda oruç tutuyorlar. Kandil 
günlerini kutluluyorlardı. Hepsinde 
harpten evvelki insanların o iptidai. 
çocukça saffeti vardı. Çoğu vaktile 
(kısa bir müddet) ya asker olarak, ya 
hut tooavi için bulundukları tstanbula 
dair bir takım müb:ılagalı hatıralar 

naklediyorlar, benden Sirkeciyi, Sul
tanahmet camiini, Köprüyü, Galata;'l 
filan soruyorlardı. Hele hususi muha
sebe memuru, on sene evvel Sirkecide 
cebindeki elli lirayı ,~arptırdığı halde, 
"Ah oranın ganlan, ah oranın garda
n! .•. ,, diye bir düziye söylenip duru
yordu. Hasılı memur arkadaşlarım hoş 
adamhrdı.! ... 

Gerçi burada da memurlar arasında 
bazı ufak tefek geçimsizlikler olmuyor 
değildi. Mesela bir defa kahvede (11) 
lik cigarasına tavla oynayıp yenildiği 
halde cigarayı almağa yanaşmıyan 
tahrirat katibi ile inhisar memuru a
rasında bir atışma oldu: tavla bir ta
rafa, pullar öbür ta.rafa uçtu, yüksek 
perdeden, hiddetli hiddetli be§ on laf te 

ati edildi! Sonra müddeiumumi "İhzari 
vaktmda infaz etmiyen., jandarma ku
mandanı hakkında kanuni takibata gi
rişmiş .. Tabii araları açıldı! .. Gene bir 
defa, ziraat memuru kahvede gazete o
kuyormuş, müstantik: 

- Artık okuduğun yeter. biraz da 
ben okuyayım, diyerek ga?..eteyi elin
den çekmiş .. Ziraat memuru Yermek is
tememiş, o çekmiş. bu <;ekmiş ... Çart !. 
gazete iki parça! .. r:a?.etede aksi gibi 
oldukça Hicri olup o gazetenin kollek
siyonunu yapan tahrirat katibininmiş .. 

Halkın Dilekleri 
Beş kuruşluk maden • • 

yır mı liraya! 
Samatya, Etyememe oturan B. N. imza.sile yazılı

yor: 
lsatnbuZ tara/mda bir di.şqi ile p'latill olarak iki dif 

yaptırmak üzere yirmi liraya pazarlık etmi§ ve mutabık 
kıalmı§'tık. Fa.knt adamın platin diye yapm1.ş oldıuffu iki 
~ aralarını birl.eftiremediği için kendi.rine gittim1 §i
'kdyet ettimı Btmun ~~ bir koç gim amıra yeniden 

takacağım söyleai. Fakat ben bu .wfer vaşka dişçiye git-1 
tim ve bu di§çi ta1:ılan dişleri Çt1;nrttı, 1mıaycııc etti. Ne

ticede bımlarm platin olmayıp beş kuru§ bile kıymeti 

o1m ıyaıı Mi birer maden oulıığ-ımu söyledi. Şimdi dii§ii-

niiyoru m: Beş kurtt.J 'k"1ymeti olmtyan ih."i maden par-

9(18ınt pliifüı di§ diye taknn di.Jçi.yc melekfa§ları ne der? 

.t'.. . .._ . - . 

Yazan: 

r Be Ki 
s ıt k 1 

Alın size üçüzlü bir ihtilılf ! .. Hoş bun
lar o kadar mühim meseleler değildi 
ve her yerde, her zaman olabilen şey
lerdi! .. 

Benim baş ahpabmı, bir frengi mü
cadelesi doktoru idi. Bu doktor yaman 
bir adamdı doğrusu .. Gün ağarırken, 

kar kış demeden, atına binip köy köy 
dola.sıyor, kasabaya hava karardıktan 
sonra dönüyordu. O da benim gibi be-
4taraı, ailesiıtl tstanbuldan getirtme
m işti. Geceleri evliler, alaturka saat Uç 
raddelerinde kahveden evlerine çekili
yorlar, konu.'jIIlak için ikim.izi yalnız 

bırakıyorlardı. 

O zaman kızgın saçsobanın kar
§ısında doktorla, memleket meseleleri 
etrafında konuşmağa b~lardık. Ne ka
dar halka bağlı, ne kadar temiz yi.l
rekli, ne candan ve samimi bir adam
dı. Hiç alayişe, nümayişe metelik ver
mezdi. Mümkün olduğu kadar memur 
muhitinden uzak, halk ve köylü arasın 
da yaşıyordu. Mesleği de buna pek miı
saitti. O zaman ben "Niçin doktorluk 
tahsil etmedim!., diye kendi kendime 
kızardım. 

&-n böyle kasaba muhitine karış
mış, başımı kaşıyamıyacak kadar işle
rime dalmış ve doktorun dostluğunu 

kazanmış olmakla bahtiyarken, işler 

yukarıdan ters gitmeğe başladı. Vila
yetteki müdüre, her ay cetvel yapar 
gönderirim. Alman yeıti neticeleri bil
diririm. Hasılı çalışırım, çabalanm, ba
zı icabettikçe hususi mektuplar yaza
rnn. Fakat hepsine müdürün laal mü
rekkeple imzaladığı kötü, ters cevaı>
lar alırım. O kadar ki varideyi kayde
den katiplerden utanmağa başladım . 

Halbuki müdür için. gayet iyi adam. 
diyorlardı. Demek ki benim bir hare
ketim ve bir halim müdürümüzün ho
suna gitmiyordu. 

Acaba neyim vardı? 
Bunu bir türlü anlıv:ı:ımdım. Günün 

birinde müdür bunu bana kurnaz bir 
hareketle kendisi anlattı. Şöyle ki: 

Müdürlükten daire irin biraz eşya 
ve kırtasiye gelmişti: Hokka takımı, 
kayıt defterleri, uç, kurutma kr"hdı. 
filan ... Paketı açınca ambalaj kallifdı 
yerine kullanılnuş olan b:r çok zatf or
taya saçıldı. 't stlerinde hen ( ... müdüri 
muhteremi Jı. " '!'!et C<'l'ilettin hcl·<'fendi 
hazretlerine! ı. yahut <... mlidüriyeti 
yi.iksek ma1 m!n"' : .•. ) gibi adrı>sler ya
zıl•ydı! .. Bu 7.nt'flnr re münaseretle 
böyle ambalaj l:a~ıdı olarak kullaml
mıştı ?.. Ha.... Anladım, anladım, ha
tamı anJadım ! .. Ben ~önde .. diğim zarf
ların üstüne ya (Mi; dür ./\ hrrıet Ceta
lettin beve) y:ıı--ut < ... 'l";;aürlül!iiM) 
diye yazardım. ~imdi müdiir, bu Fata
fath adresli zarfları m"hsus ambalaj 
kağıdı yerine kullanarak, aklınca ba
na ders vermiş. yol göstermiş oluyor
du; zaten llal mürekke le imza atma-

Mesleğııe başbal' 
katmak için . 

evlenmigen gazeteci 

Persivaı FiliP 
öldü 

takibe gönderilmişti. 

muharebede gazete muhabirliiİ 
şöhret kazanmıştır. f 

1904 senesinde Rus - Jır>" 
·ıe harebesinde de Japon ordusı 

bulunarak gazetecilik etmiştir· 44 
1911 Trablusgarp seferin~ t 

yanlara refakat etmiştir. Ba Jel•' 
bi esnasında gönderdiği bab~ 
rupanın yüreğini ağzına get dl! 

1914 ten 1918 tarihine ka'
umuminin cereyan ettiği ıııU~ 
fında adedi pek mahdut olaP. 
r,.,..,.,7 ""'"!' ...... ı."ı .. rıertncıeJJ ai1' 

1922 senesinde Daily M j; 
sine ginni~ ve müteakip .. orı ;JJ' 
zarfında bütün dünyayı dort 
miştir. Bu gazetenin besab~. 
gezmediği memleket kalına d•; 

Son zamanlarda Habeşistı"-._ı 
panyada harp muhabirliği yapP'7.

Bekardı. Yalnız mesleği ile 

dı. .nr/I 
Son zamanlarda Daily )f . ıtl 

·ııe r' 
kıp Daily Telegraph gazete~·'• ' 
tir. Müteaddit defalar tstanD"' 

miştir. ~ 
srntian da, böyle ünvanlaf8. eJ;. 
veren bir adam olduğunu 
mümkündü!. , 

Kan beynime sıçradı, d~ 
dür beyefendi hazretled,, aYdS' 
beni bu kötü mera.le ~ 1JIJ' 
!ayıp duruyordu. Yazıklar 0~ .. i 
leket işlerini ve menfaati~ 
böyle ne kötü şekilde hare bil -
düşündüm. Ve artık burad~ 
le beraber çahşmamağa.. ;,I 
yere göndermezlerse istif• e 
rar Yerpim. 

Gece baş ahbabım doktor' 1 anlattım. Bir hayli güldü, ı"/l"/J, 
be .. vay anasını be!... diye 

Sonra: ~ 
- Çocukluğu bırak··. d ıı,ıl' 

memleketin \•erdiği işi bit ~ 
yüzünden terketmcğe hal<ldfl ııı~ 
çıkar, sen de öbiir kazalaJ111

.) .,J 
n gibi, (Beyefendi hazre~~~ 
kamı alileri) ni bas gitsl~,P 

Öyle yaptım pe kkısa U 
müdürle aramız pek ~~Yfde ıı~ 
(Vekaleti celileye terfıınıı b,,; 
arzettim, oğlum) diye bans 
fa tnameler bile gönderdi ! .. ef~ 

Ahmet Celalettin •'J3eY)(J b t 
retleri ... o vilavetten ba~e d 
g-;tti, ben de başka ver1er ~ 
ünvan dü.ı::künü müdüril u~oıı' 
bile .. Onu bana hatırla.tsfl d•)J 
lakapların ilgası) hakkifl tıl' 
oldu. t.e' 

Ünvan dü'1<ünü mü~?r, ~~ 
nundan sonra fücceten ol~dU~ 
şimdi ne yapıyor, diye dil- f>Ft 
yef endi hazretlerii yerine ~ / 
(bay) la, hatta yalnrz (~s. 
lettin) .le nasıl "kifafı ne 

yor?... merak~~ 
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l°triaı~~Yler bastıracak... Duramadı 
'"-• ~ıı bahçeye çıktı. Taflanlarm l t' Ç~Jdi .•• Ne ayaz, ne ayaz; 

J\raı t l"le bu kadar olur. 
tt, dan :ı:iyade kral taraftan. Bu ge

.. ~~un delikanlının eline mutla
~ le ~~ azim ve cezm etmitti .• A
.. 'tk~dı mi götürse? •. Avucunun için

..,°" .,~arak yine sigaradan sigara ya-

pırun simitine yapışh. Ostüste, tela§lı 

tdfı~lı, üç kere vurdu: Çat, çat, çat!.. 1 

Cumbanın canu kalktı. Yaşlı bir ka
d:n sesi: 

- Kim o? 
- Biraz a§ağıya gelir mmn valda -

nım! 

- Kimsin sen? 
- Hele kapıya bir gel, hemşiranım. 
60, 65 lik bir kadın, kapıyı arala • 

dı: 

- Kimi istiyorsunuz, Hannn?. 

Hayale inanıyor 
musunuz? 

İngilterede hayalet halinde bir kara 
1 

kedi dolaşıyor. Birçok kimseler bu ka -
ra kediyi görmüş, fakat el ile dokun -
mağa imkan bulamamıştır. 

tık defa onu 1924 senesinde Bird -
lington'da bir tiyatro müdürü görmüş
tü. Uzun zamandanberi. kara kedi bu 
tiyatro müdürünü takip edip duruyor. , 
Nereye gitse kara kedinin hayalini 
görüyor. Ondan kurtu lu~ yok. ! 

1f. :,. 1f. 1 

Fern isimli bir gemide bir kedi gö 
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Bir kaplan terbiyecisi 
bir tehlike geç· rdi 

Tabanca atın kuru sıkı atı'masına 
ti ribirine Qeçti raQ'men ha 1k 

~ türlü karannı veremiyor. 
~ • halkı kapı kapamaca yatmış
' l<ahnnım hala bahçede; taflan -
' lrasında ayaz kesmede ... ikide bir 

\t kabna bakıyordu. 
~'lale odaJannda ııık yok, fakat tu
't ~~~ında hafif bir aydınhk, bir ge
' alı aydınlığı ... Eda, bu gece mut- j 
.. ide htağını ayırdı; orada yatıyor. Her I 
'Ya~fk; mektubun cevabını bek
'-lıt... kinı bilir ne aabırsızlıklar, a • 

- Mahdumunuz mu, torununuz mu, 
herneniz ise, bu evdeki delikanlıyı biraz 
yollar mısrhrz bana? Biraderim, Hazinei 
ha.,:ıa başkôtiplerinden Sezai Beyin 
ır-ı'ıdumu Şemsettinimin rüştiye arka
d" ı imiı. Bu akıam bu semte misafir 
g -:l'yordum, Şemsettinim: (Kuzum ha
lr :iğım o tarafa gidiyorsun. Sınıf refi -
k'n•e müstacel bir mektubum var, ken -
d. eline ver) diye pek çok yalvardı; evi 
d ·~rif etti. Bu sebeple raha•srz ettim!.. 

rülmüştü. San gözleri parıl parıl yanan T t_ • 
bu kediyi yakalatmak için, muhtelif kö- 1! rO Ç K 1 
pekler tedarik ettiler. Fakat köpekler 
ürkerek havlayarak kaçmıştı. 

- 1 Amerikanın Los Angelos fdıri mü .. 
Me~sikada zik holünde bilet alıp ta giren müıteri-

• ler, kaplan terbiyecisi yüzbaıı Brosk'u 

.\ leçiriyor? 

"'ı. ~hayat fena üşümüı, titriyordu. 
~ 1"" kolaçan için harem taşhğma 
'61ar ~';" basmaz, karırsında Zül -

.& - Ay ··d- - k d .. "'~ • o umu opar ın, sen mısın 

.... rrt1.i't hanımcığım?. Hala yatma -

-~arilco, yalaıu hemen kıvırdı: 
Sokak İçindeki devletliye ne za -

'dı.-~ 
~ okka mum adağım vardı. 
' 1)- •lnuı, bir türlü gÖ!Ürememit· 
~ ;;;eie girmişken yatamadım, so -
,d. ladı~. Götürdüm devletlinin 

1 

lii~ne, ustümı!en yük kalkh .. 
....._ Yar kalfa: • "- i:ı- kabul etsin, ~tine erer-

>..~ h~ devletlinin kahyacığnn! di -
' .6. eliya rirdi. -

\.... ·htıhay t • • • • - da 
·~ a ın ıçı ıçıne sıgmama ; 
~ ğ" f~kaladesinde. Canının en ıı • 

'. 
1 ~ ta, Edaya "karııbec:erilıi:siz çı· 

'ı .. Ynundaki kokulu ve çiçekli 
4it 'd >'ü~finin üstünde sanki bir taş, 
'~ ~ külçe. Ağtrlaıtrkça ağtrlaı -

ı.. 1'efea;ni bile kesmede.. 
"'elld· 

......_ 1 kendine: 

~! ~~, İ.f aana düıtü, göreyim se

-- doı._ 1.. Ornu:tundaki yün atkıyı baıı
'-tı... dı. liaydi bahçe kapmndan dı-
ç,, 
~ ~· • sokaktaki baıtan üçüncü ev, 
~.l!i karanlık. Geri döndü. öbür 
~ de ~ lokağa .saptı... Çarpık damlı 

t._ Pkaı-anlık. 
"-~ karar; bot dönmiyecek bu I 
11t ~nundaki zarfı muhakkak biri
~ detiL. k; onlar olmasa bile bir baş -

C'._.-ıılıya .• 
~~~ darnıı evin üç dört kapı ile -
'lılc Uıt kattaki köıeleme pencere 
~ o ....._, ~e kafesi kalkıktı. Yaklaş -

L,-..o~ .. d - ·imi b' k k 
~ ...... 

8
. nun e, egı ı ır er e 

~ "' "' delilmnh kitap okuyor .. Şu
-~ ~ kaldırmak, yüzünü görmek. 

l'e&act··lıracak bir bahane.. 1 

'- el~ üte~ hırkuınm cebine soktu • 
'•İtli ~ız on leblebi değdi .. Bir iki 
~ ~reye atıverse. Sokak ka
\ 'tk · görecek. Bir duvar dibine 

'· ~•e. ~ Ye 11~ rtr ... 
~~l')'ttı. ttı.dan, pencereye iki leble • 
L.~ do Canun önündeki eğik baş 1 

~· l:_~ldu; ne oluyor diye dııan 
~nın aydınlığı yüzüne vur-

k "' .\1•-· .. ı b' . k 0 b' ~ "ı., l" ıan oy e ır cıvan ı ır 
h_ ii"d llın Edanm istediği gibi, is
-~ ~ '1tt de hala ter .. Dört kaşlı, be

.\)~lı.. Biaynihi sülün ..• 
Yat, dakika geçirmeden ka-

......... 
'"'11 •• ..._ 

t~. ..... ____ ....................... . 
'!f.tt~~ muayene ku .. onu 
~°il bco doktorumuz Pıızartesi gUnlert 
~ .. !~ 'dare buçuktan yirmiye kadar ga
' "<lt li hanesinde, Cumartesi günleri 

l 
'l~ıı 19 a kadar I.Alell Tayya re 
'; o~ lklnc:ı daire Uç numarada 

t lt,bt.ı cuıanrnızı ye:li kupon muka
~~lc 1 

eder . 

1 
t~ )~sta.lıktan doktorumuz da bu 
~'1ı lanesını lılrtktlrlp kendisine : 
~ ıı •

12 
CUrnartes1, 88.lı , perşembe : 

~~~t"?st Aksaroydn, M lllet cacı- ~ 
Pa,a cnmıı karşısmdnkl mu- : 

de • Çocuktarmrza bakacaktır. : ....................................... : 

Koca karı şüphede... Ka?riko, te
ti ··i bozmamada: 

- Sınıf refikliği kardeşlikten ileri -
d' ·, maHim .•. Şcm!lettinciğim müıt::ıcel 

d ,, c çok yalvannasaydı gece vakti, bu 
s<atte baş ağrıtmazdrm iki gözüm: 

Yukaraıda, lambalı odanın camı 

kfllktı; delikanlı ba§ını sark1tb: 
- Hannn teyze, kimi soruyorsunuz? 
- Seni yavrucuğum. Biraz teırif e • 

der misin buraya! .. 
Delikanlı, lamba elinde, kapıya indi. 

Aynıhayat, genci görünce pelteleşti. 
19, 20 ya§larında; duru beyaz üs -

1 tüne kumral; bıyıklan henüz terlemek- 1 
te; boylu, cüsseli, kalıplı." Ferhat gibi 

bir tosun .• 
Meraklı meraklı sorguda: 

- Hangi arkada,nnın tarahndaft 
geliyorsun hanım tey.r;e?,. Adı ne7 .. 

- Şemsettin. 
Göz kırpmada, fakat oğlan farkında 

değil.. Ardından kolunu dürtmede, to

sun yine oralı değil. 
- Şemsettin, Şemsettin? •• Kocamus -
tapaıadan nu, yoksa Beyazıt Merkez

den mi? .. 
Aynıhayat, usulcacık bileğine bir 

çimdik attı. Beriki İşi şimdi çaktı: 
- Hamin!le, hadi sen çık yukarı. Ha

va serin, üşürsün. 
Koca karı hiç kıpırdamıyor: 

- Neye çıkıyormuıum yukarı .. Ka
ğıt mı alacaksın, ne alact:kıan al da ar
tık kapıyı sünneliyeceğim. 

Delikanh öfkelendi: 
- Gitsene be koca karı, çık yukan 

diyorum sana ... Hadi bas! .. 
Koca kan basar basmaz, Aynıhayat 

havai mavi zarfı dayadı: 
- Al, yavnıc ığum ! 
Sesini alçalttı: 

- Oku; cevabını da geciktirme to-

sunum! 
Delikanlı, zarfı yırtıp kağıdı çıkardı; 

okudu: 
_ Gelişi ne taraftan teyzanım? 

-? ? ? 
- Oğlan kan kırmızı; sayıyor: 

- Vefa yokuşunun üst başmda, bo-

Jfo 1f 1f 

1934 senesinde HuJ şehri rıhtımla -
rına bir garip mahHik muı;allat olmuş_I 
tu. Onun kül rengi bir köpek olduğu 
tahmin ediliyordu. 

Fakat vücudünün çizgileri pek kes
tirilemiyordu. Geceleri mütemadiyen 
meydana çrkıyor ve şafakta gözıden kay
boluyordu. Bir izine de rastlamak im -
kanı yoktu. Gemi itfaiyesinden Robin
son isminde biri bir gece, bu garip ha
yaleti ta yakından gördü. Ertesi günü bu 
itfaiye neferini ölü buldular. 

Bundan sonra, kafileler, fenerle rıh
tımın her tarafını aradılar, Fakat gay -
ret boşa çıkmıştı. 

ır. 1f • 

Londrada bir sinema muharririnin 
evine, görünmeyen bir şey kanat hı -
şırtılan yaparak kapalı kapılardan doğ
ru yaklaşıyordu . Bu hışırtıyı herkes du
yuyor fakat neyin nesi olduğunu asl • 
göremiyordu ... 

Bunlar nedir? Şüphesiz bir takım ev· 
eam v~ hayalit .•. Fakat bunlann baya
la\tan ibaret olması insanı ürkütüyor1 
ya •. 

Hakiki bir kuş veya köpek insanı as
la korkutmaz •. 

Hauptmanın avu
katı d~li o!du ! 

Hauptman ve kendi yü.Unden çıld.J 
ran amıkatı 

Nevyork'tan bildirildiğine göre. tay
yareci Lindbergin çocuğunu öldürmek
le itham edilen Hauptmann'ı müdafaa 
eden avukat deli olmuştur. 

zacının karşısındaki k~naktan mı? Çu
kurçeşmcde, turıucuya bitişik evden 
mi? •• Ha anladım, Kıztaşındakilerden ... 
AJlasen vaz geç teyzanım, şimd.i ceva -

B _.,_ k Edvard Reilly adındaki bu avukat, 
bı mevabı geç... u aK'8nl, yann a -
şam, hatta öbür akşam da gelemem. Hauptmann idama mahkum edildikten 
Her zaman papaz pilav yemez ... Baka _ sonra, son derece büyük sinir buhran
hm hafta içinde uğramağa çalışırnn.. Jarı geçirmiştir. Avukat, muhakeme es
Elçiye zeval yok, onlara böyle dersin; nasında evvela, çocuğun mürebbiyesi -
bir de se!nm sarkıtırsın... nin suçlu olduğunu ileri sürmüş, sonra ! 

bunda muvaffak olamadığını görünce 
Şaşkınlığından dili tutulmu§, ayı Hauptmann hakkında gösterilen delil -

kaval dinler gibi dinlemekte bulunmuş 
leri külliyen inkar etmeğe başlamıştı. 

elan Avnıhayat, kendine geldi: f d d· - · 
J Avukatın müıda aasrn a göster ıgı 

- Tosunum, ben, dediğin tarafların bu muvaffakiyetsizlik bazan çok büyük 
hiç birile liıkaclar değilim. Karşıki ko- bir iskandalla neticelenmiş, hazan da 
naldan geliyorum, mer:1um Abdülveh- gülünç kalmıştı. Şimdi, avukat bütün 
hap pa~ konağından. "ı;esini gayet ya. bu buhranlardan sonra aklını kaybet -
vaşh•'11rak:,. Mektubu size gönderen miş bulunuyor. 

gelin han'c~:li 'ir... - ---------------
Genç, bir (Ynca!) çekti. Bu i~e pek 

memnun olcl .-<Tu, nğzmın kul:ıklanna S E Z A R ---imi! 
vanşxndan belliydi. F .. .. . 1 

_ Peki, öylevse baş üstüne; cevabı- Dün Fe Yann tercume kullıyatındaııdır 
nı yazarım! dedi ve düşünür gibi oldu: Fiyatı 4o kuruştur ı 

.(Arkası var) 

-~·.J~ 

şaretler: 

seyrederken büyük heyecan duyacak • 
lannr umuyorlardı. Fakat umduJdann.. 
dan daha fazlasiJe kaT§ılapnııla!1dır. 

Çünkü iki kaplan birdenbire müreb
binin üzerine atlanu§ ve onun vücudü • 
nü ve omuzJarmı pençelemiştir . 

Etn.fta bulunan bekçiler, kaplanlan 
mürebbinin üzerinden almak için kurq 

sıkı tabancalar atar ve mızraklar sallu. 
ken halk biribirine geçmif, birçok ~ 
seJer bayılnuthr. 

Moskovada muhakemesi yapılan suç 
lularaın hepsi Tr~ki ile münasebette 
bulunmak veya muhabere etmekle it -
ham olunmaktadır. Troçki ise bugikı 
Meksikada bulunuyor. Kendisinin ka -
nsile birlikte Meksikaya vardığından -
beri ilk alınrnıı resmidir. Yanı batla -
rındaki Meksika kıyafetli genç kadın, 
Troçki taraftarlarından ressam Diego 
Rivera'nın kansıdır. 

esasiye kanununda Teşkilatı 

YEN i 

T egkilatresaııiye kanununun tadi
li için Meclise yüz elli imzalı biı tak
rir verildi. Bu takririn ifade ettiği 
mana Türkiyedeki kanun ve hukuk 
telakkisi etrafında esaslı bir deği§ -
menin, bir dünya görüşünün yerine 
yeni bir görüşün hukuka kadar nü
fuz etmesi demektir. 

T eşkilatıesasiyedeki bu değişme
yi nazari bir sahada tetkik etmeden 
evvel, bu yeni hareketin memleket 
realitesine uygun bir varlık olduğu 

ve bu varlığın ana kanunla tesbiti -
nin artık bir zaruret haline girdiğini 
kabul etmek lazımdır. Esasen bütün 
T eşkilatresasiye kanunları bir mem
leketin büyük emrivakilerinin, mil
letin ihdas ettiği zaruretlerin ifadesi 
oldukça ayakta durdukları malum -
dur. Bu itibarla Türk T e~kilabesa -
siyesinin Türk milletinin aksiyonla
rı, fikirleri i1e bir safta yürümesini 
tabii görmelidir. 1 50 imzalı takrir 
canlı hayatla, statik bir hal alan ka
nun mefhumunu birleştirme~e. ka
nunu dinamik ve hayati bir varlık 
haline koymaya çalışmaktır. 

Memleketler vardır ki; kanunla
rı ile hayatları arasında yerle gök ka
dar fark vardır. Türk T eşkilatıesa -
siyeciliğinin istiklal harbinin ilk gü
nündenberi şıarı şudur: 

Kanunlar hayatın ifadesi olmalı
dır. 

Birinci, ikinci Teşkilatıesasiye ka
nunları, onun tadil edilmiş şekilleri 
hep bir dinamizmin ifadesidir. Ka -
nunların bünyesinde itiraf etmeli • 
dir ki bir nevi statiklik mevcuttur. 

Pbton bile kanundan bahseder • 
ken "Oder, inatçı bir adam gibi ar 
ni şeyi tekrar etıneği emreder . ., 

Kanunların tehlikesi, heran akıp, 
kayıp Kiden hayatın yıuunda. bir ir 

RUH 
S•drl ~rtem 

kelet halinde kalmaktır. Filhakik• 
öyle kanunlar öyle devlet teşekkül • 
leri vardır ki, hayat bunların için • 
den kayıp gitmiş, geride külçeler 
kalmı§tır. Türk T eşkilatıesasiyecili • 
ği kanunlar kurmakta revolüsyoner 
vasfını daima muhafaza etmiştir. 

Son 1 50 imzalı takrir de bu ruhun 
ayakta durduğunu isabt etmekte • 
tedir. 

• 
Teşkilatıesasiye kanununda ya • 

pılan değişmeler yalnız bir realiteyi 
tesbi tten ibaret değildir. Bir nazari .. 
ye yerine bir yenisini, bir dünya gö• 
rüşü yerine bir ba§ka fey koymak • 
tır. 

1876 Kanunuesasisi ve onu ta • 
kip eden kanunlarda ana prensip da· 
ima 1789 un .. insan Hukuku" esas
ları olmuştur. 

Bu esaslara göre devlet teşkilatı 
ferdin hukuku nam ve hesabına mü• 
temadi tahditlere uğramakta idi. 
Ferdin bir gÜnCJ ve cemiyetin bir 
dünya gibi onun etrafında devret • 
mesi adeta bir bedahat telakki edilir· 
di. 

Seneler, hadiseler, ve insanların 
ruhundaki değişmeler bugün bu 
prensibi zaruri olarak geride bırak • 
mıştır. insanlık artık dünyaya daha 
kollektif bir gözle bakıyor. Kendi 
varlığını, sosyetenin varlığı içinde 
bir hürriyet, bir hak suretinde te • 
lakki ediyor. 

Evvelce ferdin hakkı cemiyeti 
ve devleti tahdit ederdi. Bugün ce • 
miyetin hakkı ve devletin bünyesi 
ferdin hakkım hudutlandmyor. 

Vaki olan budur. 

Türk T ctkilatıesasiye Kanunu ; 
nun ta~ ~ bu ruhu ifade oder • 
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Tramvay ücretleri 

Kış bertarafta öOLE NEŞRİYATI_ 
Sa.at 12,30 Pl!k!a Türk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,05 Muhtelif plo.k neşriyatı. 14.00 
Son 

indirildi 
Tarife bir 
ren derhal 

Marttan itiba
ta tbik edilecek şiddetli gidiyor AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Pltıkla dans musulkls1. 19 30 
Tayyaıe Cemlytı namına konferans Bay At.· 
dullah tarafından. 20,00 Rlfat ve arkadaşla -
n. tarafından Türk musikisi ve halk §8.rkı • 
lan 20,30 Bıty Ömer Rıza tarafından arapça 
havadia 20,45 Safiye ve arkadaşları tarafın• 
dan Türk rnuslldsl ve halk §arkılan, ısaat a• 
yart. 21,15 orkestra. 22,10 Aaj::uıa ve bor • 
sa haberleri ve ertesi günün porgramı. 22.30 
Pltl.k~a sololar, opera ve operet parçaları. 
23,00 Son. 

'te bir erkekle 
donarak ö dü er 

lSTANBUl 

~ehir 

BELEDiYESi 

1 i r a.,. .,..o~ u 
TEPEBAŞI 

Dram Kısmı 
Bu akşam saat 

20.30 da 

, 

BAHAR TBMIZLIJ/ 
Yazan: F'rederick 

Lonsdale, türkçcye 

ıııııııııımıı 

1111.JI~ 
lllııııımil 

Çeviren: Avni Givda 3 perde komedi 

Fransız Tiyatrosu Operet Kısmı 

Bu akşam saat 20,30 da Aşk Mcl•tcbi 
Yazan: Yusuf Ziya - Besteliyen: 

Tramvay taıife komisyonu toplan. 
mış, yeni tarif eyi tesbit etmiştir. 

:Elektrik fiatlarında yapılan tenzilat 
yüzünden tramvay ücretlerinde indir. 
mc olacağı evnlce yazılmrştı, 

Kom.c;iyon filhakika ücretlerde 
mevzuu bahsolan tenzilatı yapmıştır. 

Birinci mevki tramvayların birin. 
ci ve ikinci kıtalarında verilmektc l 
olan 6.10 para b<'s kuruş otuz para. 
ya. birinci me\·ldin diğer kıbların. 

clnkı ~.30 para yedi buçuk lmruşa, 

ikinci mevkiin birinci ve ikinci kıta. 

larrnda verilmekte olan 3 .. 10 para üç 
kuruş on paraya.. ikicle;ı ~onra.ld kıt. 

alarda verilen 6,10 para beş kuruş 

otuz p:ırnya indirilmi7tir. 
Aslier \'e mekte?>lilerln ildn«'i mev. 

kilere Yerdikleri yfö: para da iki im. 

. "' Yeni tarifeye tramvay şirlı;tÜ et 
rafından itiraz yapılmamıştır. ıeô
tarife iki güne kadar Nafia Veki,,, 
ne gönderilecek ve tasdik edi.li~ _ _,, 
dikten sonra mart başından ıtibl'. 
tatbik mevkiine konacaktır. ·~-

1'ür.el tarifesinde bir defi 
yapılmamıştır. C 

HAVAGAZJ TARiFELERi DE JfırJ aı 
Kadıköy \'e Yedlkule hayaga~ ~ : 

ketlerinin tarifelerini b'irkaç gurı ~tı 
vel yazmıştık. rtf• ktı 

Do1mnlıah"e gaz şirketinin tB 
sinde de tenzilftt yapılmrştrr. eif' 

6.2..<\ para olan havngazının 111 

mik.t n ;;,:n paraya indirilmic;tir. 1" 
nu t:ırife de şubatta muteber 

0 

caktrr. ./ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 
kurucıa indirilmi5tir. 

1~ ~orunda Muhlis Sabahattin ibrit fabrikasında düıı 
Antep, (KURUN) - Antebe on 

beş kilometre mesafedeki uzun yolu,I 
posta otomobilinin kardan gidememe
si yüzünden yaya olarak katetmeğe 
kaJkrşmrş olan Mustafa ve karısr, iki 
kilometre sonra her ikisi de donarak 
karlar üıerine düşmüşlerdir. 

Keyfiyet telef onb bildirildiği için 
yardrm larrna süvariler koşturulmuş, 
ne yazık ki kendileri dilleri tutulmu~ 

Kış lnegö~de 
İnegöl (Husu.-;i) - Halkevimiz kış 

faaliyetine devam etmektedir. Yılba

şmdanberi devam eden halk dersha. 
ııesinde otuzar kişilik iki gurup tale. 
be okuyor. Müzik dershanesine yeni 
hevesliler yazılmıştır. Ortaokul tarih 
coğrnfya öğretmeni İsmet Konurun 
verdiği ''Tarih tezimiz ve eski Türk 
tarih \'e medeni) etine genel bir ba
kış,, mevzulu konferans kalabalık bir 
kiitle tarafından alaka ile dinlenil. 
mişür. 

Köycülük şubesi her fırsattan isti. 
fade ederek köyliilerle temasını kay
betmemektedir. ırny gezileri yapıl. 

madığı zamanlar merkezoe köylü ge. 
celeri urtip ederek köy heyetlerini 
da,et etmekte ve onlarla türlii mev
zular üzerinde konuşmalar yapmak. 
tadrr. 

Gösterit şubesi hazırlamakta oldu. 
ğu l\ozanoğlu piyesini ay sonunda 
temsiJ edecektir, 

Halkevi çalışmnlannr zorluğa oğ
ı·atan biricik engel, kurağının darlığı 
ve m'üsamere salonu olmnmasıchr. 

Şimdiye kadar verilen müsamereler 
Gazipaşa okulunun salonunda yapıl. 
mıştır. İlkbaharda yapılmasına baş. 
]anacağı kararlaşan Halkevi binası 
ikmal edilince işler çok daha munta
zam bir hale ~irmis olacaktır. 

Kış şiddetini sürdürmektedir. Bir 
kaç gün evnl İnegöllüler sabahleyin 
gözlerini açınca cümudiyeleri andıran 
bir manzara ile karşıla~mışlardır. 

Geceden ya<ran hafif bir yaj:rmur yer 
yiizüne düşerken akmağa ''akit bula. 

Topraklar altından 
bir çocuk 

cesedi çıkarıldı 
Balıkesir (Hususi) - Bir köyde 

tliyler ürpertici bir v:ıka olmuştur. 
Büyük Bostancı köyü ile KliçUk 

Bostancı köyleri arasındaki çay ke. 
narında köylüler tarafından yeni doğ. 
muş bir çocuk bulunmuştur. .. 

Müddeiumumilikçe yapılan tahki. 
katta s:ocuğun doğduktan sonra gö. 
müldiiğü Ye aradan on beş gün kadar 
trPçtiği nnlaşıtmaktaclı::-. 

Yı:ık:ııım rn n«'ıkh faı·Rfı. çocuğun 

toprak nltrıd:ın 'nlı-.i lı:ı~\:llll:lr 1:ı. 

r.,f·ndan çıknrılnrnk vücm'ıınun 11n. 
i'n",.'"l (' 1 cl~ilmi~ oima~ııiır. 

nu narr~ı ... -,.., .. ~ rocnk lı~hlıanc. 
• e l!efirllerek dün o•on~i ·nı-•Jn1c:f·~ 

Çocıı/rnn Jdme ait olch'Y11 '" niçtn ~ö-ı 
mUldüiü a~ştınlmaktadır. J 

aziyette bulunmuşlardrr. 
Hastahaneye kaldırılan donmuşlar. 

dan Mustafa ölmüş n cenazesi büyük 
törenle kaldmlmıştır. 

PANGALTI SİNE 11'.ı\STNDA 

Bu akşam Saat 21 r' 

Zozo Dalmas'ın 
iştirakile 

ŞİRiN TEYZE 
Kar on beş gündür fasılasız ya. 

ğıyor. Yollar tamamile örtülüdür. 
Nakliyat gayri kabildir Kardan Şehza.dcbaşı Turaı. 
çiftçi memnundur; fakat soğuklar tiyat~osBeundla sab. n1~tı, 
f 1 d 

Naşıt y e ır ıkte 
~a~ . 

cumartesi matme: 

de 
14,30 da akşam 20,30 da PıPlÇA 

Matine talebeye tenzilatlı şiddetli 
d d ...... b' ~ Bir Bayan ~ranıvo -an onmuş ve yer yuzunu ır taba. 
ka buzla kaplamıştır. Bu vaziyet de- İki ki~ilik bir ailenin hizmetini 
mm ettik~e cadi:telerde yürümek pek 1 görecek temiz ev kadmı, yemek, 
r.ıüşkülleşmiş \'C sık sık düşenler gö.1 ütü ev hizmeti ve çamaşır bilir kim-
rülmüstür 1 sesiz bir Bayana ihtiyaç vardır. 

:. . 
lnegöllüler postanın her gün geri Çalışmak_ ve arzu edenlerin An- ı 1 

kalmasından müteessirdirler Evvelce kara caddesmde Vakıt yurdu VA
Bursa. Karaköy postası bur~da telfıki KIT Propaganda servisi Şefliğine 
etmekte il\en bu te l:lki mahallinin ye acele müracaatları. 
nişehirc ~evrilmesi postamızın bir gün 
Ye bazı zamanlar iki gün geç kalma. 
sına sebep olmaktadır, Esasen Bile. 

Mesl -kf konfererans ?ar1n 
U~üncüsU de verildi 

cik - Yenişehir yolu az bir kışla sık Meslekt konferansların ü~üncüsü 

b"r yangın , 
Şef ve 
alındı. 

amelelerin 
Tahkikat 

ifadeler• 
yapı ıyot 

Saat on ikide Büyüktlerede kibrit/ 
fabril\~ ının deposundan yangın çık .. 
mıştır. • 

Saat on ilciyi üç geçe, beş katlı 

olan deponun arka tarafında patlayı. 
cı bir madde ofo.n kloratların bulun. 
duğu kısımda birdenbire bir infilak 
olmuştur. 

Bu infilak ile dumanları depo 
müdürü B. Hayrinin zevcesi evinin 
pencerc~inden görmü~, koCMma ha. 
her \'ermiştir. 

infilakı diğer ameleler de duydu. 
~undan yangından ı~tinycdeki deniz 
itfaiyesi haberdar edilmf~ bir müd. 
det ı:;onr:ı itfaiye yangın yerine ye. 
tişmiştir. 

lstinye itfaiyesi yangını söndiİr;:: 
ye uğra~ırken ameleler de depoY~f 
kedilmişler, benzin ve diğer P' 
cı maddeleri boşaltmışlardır. _.W 

Beyo~lu gurupu da yangın yP" 
gitmiştir. Yangın elli ton "'.; 
klorat. bir makin-e ,.e bir kısıJ11 f 

.. d"riil .. zeme } !indılctan ı;;onra son u 

tür. ~ 
Yangınrn, boş bulunan dt ;fu 

nasıl cıktığı heniiz anlaşılnınn~ 
Elektriğin kon~ak yaptığına kU 
ihtimal verilmektedir. _,. 

Fabrika şefleri ile dlf,er b:ııı ~'11· 
lelerin 7m bıtaca ir:ıdelcri nJırt~ı~<' 
Bina .11iJ?;orfalrdır Yangmdıt nu - . 
bir kııı:ı olm:ımı~tır. 

sık kapanmaktadır. ikinci bir sebep dün saat 14,30 da Galatasaray lisesin. d 
de Yenişehirden buraya posta araba de BcyolYlu ilko' ut öğretmenlerine ------:--ı--...'""I'----.' Kon ser va tu vat 8 
ile taşınmaktadır. Bu iş de sürücü. ispekter B. Feyzi tarafından veril. 
nün keyfine kalmıştır. Posta idaresi miştir, 

ile müteahhidin arasındaki mukave. 
lede postanın ınegöle mu:ıyyen bir .sa .... -

8
-------R---

5
---A----=

a tte :> etişmesi şartlaşm ış olsa gerek. 
tir. İddia edilebilir ki bu cihet hiç 
bir gün yerine getirilmemiştir, 

3 2 

H. Uğul 

lzmitte görülmemiş 
fırtına oldu 

bir 

Rb~nda yıJllı~ hJıtrı•lll olıınlıu, nu 
rbıde muam.-Je ıtureolt'rd.lr. liııluunlar 
..at U de kapaıııt ..ııtı' rtyatlan ıır 

PARALAR 
• Sterlln 
•Dolar 

İzmit, (Hu.sust) - Birdenbire ba~. •Frank 

lıyan Kıble fırtınası körfezde büyük • ı..tret 
tahribat yapnıış ,·e lzmite korkulu bir •Belçika Fr 

.. t t 1 • Drahmi gun yaşa mı~ ır. • 1 Fr 
'r t - hk'k ta .. 1 . svıc;re . 
1. ap ıgım ta ı a gore zmıtten • Leva 

İstanbula hareket eden Denizyollan •Florin 

işletmesine ait Uğur \'apuru yoluna •Kron Çek. 

güçlükle devam etmiştir. Pezeta 

oiü • 
l2f r, 1 
117-
12~.-

... ~.-
2~-

07f> -
.B 
M.
so-

•Şilin Avuı 
28 turya 

. 

•Mark 28 -
•Zloti 2~-
• Pengo ~'.-
• Ley lf.-
•Dinar ti!,-

Yen 
• Kron tırveç 82 _ 
• Altm lltl'..! _ 
•Banknot 

Pcrşemhfo 

Takvim 4 Şubat 
======l'2 Zilkade 

tillrı dO~ıt'.! 7 90 
~Un hılllfl 17 .<28 
Sabııtı Mmıı.z fi 18 
")ı:ıe nnnmzı 12 28 
lkln°11 ıııuCll\:r:: l .t:i, 11 
ı\kşam nam~ 17.28 
Yatsı rııı.mazı 19 00 
lmMk 528 

V ııın g~erı g1lnleıi ~ 5 
Ytlm kıı.lıuı günler. 330 

C'UM\ 

:i Şubat 

2 ı Zilka<lc 

i 08 
ıı.:m 
6 17 

1928 
IS.12 
17.!iO 
1902 

!'i 27 
!1f1 

329 

Zahire satışı 

/$tanbul Ticaret ve Zahire Borsa
sında muamele gören 

(kilo) maddeler. 
1 - İTHALAT: Buğday 233, arpa 45, 

' ç:ı.·ıılllr 90, tl!Uk 10,5, yapak 8, ku~yeml 
~~~~~~~~~~ 

Gene hmitten Gölcüğe giden Göl. ----- 15, beyaz peynir 8, ka.,ar 2,ll, keten tohı;· 
Ç E K l E R mu 6, taaulye 45, iç fındık 27, iç ceviz 1 

cük motörü fırtınaya tutulmuş, mo. ı 
• LoDdra 6 \ 7 NJ • Vlyana §.'!4 

ıı aı törün içindeki 75 yolcu, •'imdat, batı. • Nevyortı 0 7!Jl'2!ı • Madrtd 

yoruz,, diye haykrrmış, motör kapta. • Par1.t 1110 • Berlln ı 9;2, 

nının soğuk kanlılığr, muhakkak bir • MllAno U>.• 7!> • VartoYe .. ı ı 

fclfıketin önünü atmıştır. ı • Br11kseı 4.7ıı: • Bu<ıapl!şU 4, ·~sı 
Silini limanına ait ve Neft.sendi. •Atına S~.~ıtr> • Btıkree ltı JıJıb 

• CPneY!'I I! . r'ı.... . Bel~rt\O H• 41/~ 
kat gaz tenekeleri ile yliklil Talif. • Sotya tit.717, • Yoknl'ıarM ~ i·2 
yaver isimli motör de 5 tayfa.<11ile be. • Aml!tert1am 1 •4 •2 • Mn!'kn•A 
ra ber lzmitten hareket ettikten sonra • Praıı i12 W b • Rtnkhnlm 
Yarımca açıklannda frrtınaya tutul. 
muş \'e geri dönmek için yelken çevi. 
rirlerken motörün kaptanı İsmail de. 
nize düşmüş "e kudurmuş dalgaların 
nrasıncla kaybolmuştur. 

TaliiyaYer motörünün tam yaver 
olmıynn hetlmht kaptanını kurtarmak 
ve hulmak mümkiin olamnmı,tır. 

-t,US 
1 1 • 

ESHAM 
rr.ı.mvay "() 

• Ç'lmPnto H.1 
lş Bankası Hl -

• ı\nedolu 2 S 
Reji 1,'i. Otıyon net J ı• 

Şlr Ravrty Sark Of!t JO.> 
• Merkn Btınlıl'Jl .- Rnlya .'lO 

U. Sli:orta X şıı.rk m 9C7a 

Ponrımnob lell'fOfl 

atlkrezıar fahvlllar 

ton. 

2- SATIŞLAR 

Buğday yumu§ak kilosu 6 kuru, 25 pa· 
radan, Buğday sert kilosu 6 kuruı 80 p&
rad:ın, Arpa. Anadol ltllosu 4 kuru§ 32,5 
par:ı.dan, Çavdar kilomı 6 kuru,tan, 'Mısrr 
.!lan kilosu 5 kuru, 6 paradan, Ku~·eml 

kilosu H lruruı:ıtruı, Su."l&m k11osu ~6 ku• 
ru,tan 18 kuruıa kadar. Yapak Aanadol 
larkım kilosu 6:? kuruştan 65 kuru,a ka• 
tar. 

3 - TELGRAFLAR: 2-2-937. 
Lonclra mısrr LAplııta şubat tahmlll 

ltortcrl 2:? ŞI. 4 ,5 Pe. m. 3 I<r. 17 Sa., 
Londra keten tohumu LAplata "ubat ta.h• 
mili tonu 11 Ster. 10 şı. Ki. 6 Kr. 99 Sa., 
Anvers nrpa Lebl3tan §Ubat mart ta.hm!• 
ıı 100 ldlo:ru 12Z B. frank Ki. 5 Kr. 18 Sa .. 
Llverpul bu~üay mart tahmlll 100 llbrest 8 
ŞI. 1 7/8 I'e. Ki. 5 Itr. 156 Sa., Şlka:o bUf• 
c.1ay Hartvlnter m:ıVTa tahmlll buıcll 128 

Fırtrna bununb kalmamı,. lzmit 
,·apur iskelesini da hurdahaş etmi,. 
tir. 

• 1 G3!' T Hnr ı }2 ' 1~ ltlek'rtk 1/4 sent Kl. 15 Kr. 03 S&., Vinlpek bu!tdııy 
• • • • D 2l fi !'Tl!.m••' ~1.7' M'n!tobıı. ml\yta t&hmlll bu•eli 121 3/8 Ki. 

C.Y.Baykal • • ., ~ m l 8 t<ıntrm t.fl~ ~ Kr. 151 Sa., Hamburg tc: fınrtık CITemJn 
tetik nahll' \l ı,rı • ı\nwnıu ı B:l a derhal t.Ahmll 100 klloru 1155 it. mark KJ. 

oo·iTOR Ergl"n! Tııt.fk. ı:ı- • Anaılolu (l lj:ı ;U 78 Kr. 48 Sa., H:ımlJUt'g' iç mmdık Levan 
Hüsevjn Usman ı92'- " ., Anıulnlu ru derh:ıl to.hmll 100 kilosu 154 R. mark KJ., 

İııı-B•E•~•••ru•rn--ıı:>•:ıı-•••M•C•m•~•:-111-1 "-·2-....oj 77 Kr. 05 sa.ntır.ı. l Sabık Haseki hastahanesi dahiliyt 
mütchasaısı. Laleli, LQtuf, apartımam 

mezun 
Diploma/an bu~ün od. 
tarafından ver itece~ 
İstanbul Konfervn.tuv:ı.rındıı.tl 

yıl mezun olan on gence diplo 
bugün saat 17,5 de !stanbul lll>S-f 
hittin Üstündağ tnraiında.n t 

verilecektir. .;ti t 
Bu münasebetle Konserva.tu -p 

nasında bir toplantı yapılacak ~e ~f 
bittin Üstündağ diploma a.Jnı~t t/ 
vaffak olan gençlere muvaffak~~· 
min eden kısa bir söylev vcreev· 

. , 
1 .. tisat Fakü teı• 
bu gün açı ıy~ 
İstanbul Üniversitesinde 1 ~'~ İktisat fakültesi bugün sa.at 1 ~_.., 

renle açılacaktır. Evvela illt ıo.ıt' 
dersi verilecek; törenden sonı:-~' 
sim salonunda davetlilere çaY 1 

dilecektir. 

1 
A•kerl 1 k ı,ıet 

308 ILA 329 00~ 
tHTlYAT YO . : .Jt 

Eminönü As1;crlik şuboSI~ ~~d 
ı - Ta.~ra şubelerinden g ıııliP" 

d:ı tsta.nbulda bulunan Fatih, ~t~ 
Eyüp kaz:ıları mınUlkalarında. J(f ,.ı1' 
yabancı 308 il:l 329 doğunılu; 1•r
olan erlerin ihtiyat yoklanııı.l teP"ı,1 
mak için nüfus cüzdanla.rile ;~~~l f. 
tezkerclerile Sultanahmette }> A 
karşıs:nda Eminönü, yabanc~~ır 
besine müracaat ederek yold IJ'. 
yaptıracaklardır. ye tP ( 

2 - Hangi gUnlerde şube ti~~ 
caat edecekleri nalıiyel~re ~~t,-_JJI' 
lan listede yazılıdır. Nah1Y.,.. tc r 
geleookleri günleri öğrenll~ 
ye mUra.caat etmeleri ilA.n ol 



----~ 

Pazara Istanbulun en kuvvetli 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan 
Osmana ait 2301 numaralı BUIK markalı otomobil Şişhane yokuşundaı 

lvanm garajında 8-2-937 günü açık arthrma ile satdacağı ilan olu· 
nur. (B.) (657) 

~ dört takımı karşılaşıyor 
~~~~~etler ara~ında müvazeneye yakın bir nispet var. Daha 
~ 1~ it oyun çıkaran takım üstün görünen rakibini yenebilir 

Deniz Levazım 
ma Komisyonu 

~atınal
ilanları 

~il hatt 
C. oıan a Taksim stadında yapıla- ~, 

~ ~ • Be ~enerbahçe - Galatasary, 
~iııı ka ~ıktaş nıaçları senenin en 

• ı.. ~kı._,r§Ila§nıaiarmı teşkil edeceği 
ıt· "11 ın~~rr A 
~t· Ilı" '~lat 1 · .. Ylardanberi beklenen 

~~~es· 5 guıı evvel havanın ademi 
rı. a: ~bir ~a~l~y~sile tehir .. edilmişti. 
~ UYaıı futb tını gazete sutunlarmda 

iti ~ k ~1 bi 01 ~~raklıları da muhak-
\ıa, ltıiis:.hayu 'lizülmüştü. Bu pazar 
tıdaıı.ı..- ~t olduğu takd:rde uzun za-

il' r"' uerı hekı . 
"~ ~Yir . . enen bu ikı enteressau 
Şlıııd· cısı olacaO.ız. .; . ı takı o 
ilde b' nıların son vaziyetleri Ü· 
~~lle.r~taz duralım : 
~ı aıdı .. alıçe, Yaptığı bütün maçlar

a bgı neticeler nazarı dikkate 
"8.zl u senenin de en kuvvetli ta

la da :etindedir, Fenerlilerin, bu 
~ ...a et- tanıanki kadrolarıru mu-, --ı.ıerek 
tdı.r '!(" çıkacakları muhakkak 
''- b. aJ,,,_ ,..... . . 
~ iraz ~ ı'llyazmın son zaman-

~! hıı lnaç ıstirahate ihtiyacı olduğun · 
~ İ>1l '!Ja_zıta 0Ynıyacağı şüphelidir. Ta 

,. ~ 8ağ ~t karşısında Fenerba.hçe.-
a. al">A-' ı oldukça zayıf bir man-

'' -~eceıtt· ı. ~ "! hü ır. Bl;IIla mukabil Gala-
~ olnıfya ~ hattında da bir tebed-

• ~ hatıal'J::;:""nıb~ göre, her iki takımın 
t ' ır müsavat var denebi-

~ ~ l.t~a\>iıı h . 
\ ~~ hatt attına gelince: Fener'bahçe 
~~)etinded~ lakmım halen belkemiği 
~ etıı, llıild u-. Denebilir ki Fenerba.h-

·"ı~ıA afaad~, hem de hücumda 
""'!.)l'ı .. uessn- olan bu bat sayesin-

' 

1 
Bu pazar Fener Tıücwm 'hıattında göre

ceğimiz §ilphelıi olan Niyazi 

dedir ki diğer takımlara karşı avan
tajını muhafaza edebilmiştir. Nitekim 
bu ~taki maçta da, San - Lacivert
lilerin eski rakiplerine karşı üstünlüğil 
muavin hattının daha iyi olmasında.

dır. 

Galatasaraylılar, birinci futbol ta
kunlarmı henüz müstakar bir hale ko
ya.ma.m~lardrr. Bu takımda, aşağı yu
karı ayni derecede bir kaç oyuncunun 
değiştiğini görUyoruz ve değişiklikler 
ekseriya muavin hattında oluyor ve 
bunun içindir ki her takım için en &-

Şak'ta sporcu~ar • 
gecesı 

çok oldu 

tJ ·_' - ,, . '.,.;,. 

Tahmin edilen bedeli 10200 lira olan 40000 metre Amerikan bezi, 
15--Şubat-937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf 
usulile alınacaktır. 

Muvakkat teminab 765 lira olup şartnamesi Komisyondan her gün 
saslı hat olan muavin hattı, Galatasa- parasız verilir. 
rayda daima deği J:!n ve bu yüzden bek İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim ei!ecekle
lenen randımanı vermiyen bir hat ola- ri kapalı teklif mektuplarını 15--Şu bat-937 Pazartesi günü saat 13 e 

rakGeka~ıyo:..daf d F balı 
1 

ı kadar Kasmıpaşada bulunan Komisy on başkanlığına makbuz mukabilinde 
rı mu aa a, ener çe canı • . . . • 

ve seri oyunile daha ağır basmakta· vermelen ve bu saatten sonra venle cek mektupların kabul edilmıyeceğı. 
dır. (538) ~ 

Umumi bakış: 
Geri ve orta hatlarda daha kuvvetli 

olan Fenerbahçe, mantık bakımından 

Istanbul Defterdarlığından: 

Küçükpazar: San Demir mahallesinin Karakolhane so
kağında 9 numaralı dükkanın bir senelik 
icarı. 

Lira Kuruı 

144 00 

bu maçın galibi olmalıdır. Fakat ara
daki fark talihin, tesadüfün ve bilhas
sa enerjinin kapatamıyacağı kadar 
büyük değ;!dir. Bu itibarla Sarı - Laci
vertlilerin galip gelmek için bu galibi- BaLkpazan: Caddesinde Nevşehir hanının zemin kabn-
yeti hak edecek bir oyun ve bilhassa daki 80 sayılı dükkannı bir senelik icarı. 180 00 
gayret göstermeleri lazımdır. Yukarıda yazılı dükkinlar hizalarında gösterilen kira bedelleri üze •· 

Güneş • kBeştahmik~ b~açma gelince: rinden ve kira bedeli 4 müsavi taksit le ve taksitler peşinen tediye edilmek 
Yapılaca ın ır hesap ve man artil 12 2 937 C .. .. 14 d kir ril kti T li l · 

tıktan ziyade kehanete istinat edebi- ş e - - uma gunu saat e aya ve ece r. a P enn 
lir. Çünkü Beşiktaşm nasıl bir kadro % 7,5 pey akçelerini vakti muayyen inden evvel yabrarak mezkfir gün ve 
ile sabaya çıkacağı malı1m değildir. saatte defterdarbk Milli Emlak Müdü rlüğünde müteşekkil sabf komisyo • 
tstanbulun birinci sınıf ve şampiyona- nuna müracaatları. (F.) (540) 
ya namzet sayılan bu takı.mm son za-
manda tesadüfi neticelere mahkfım ol-ı!.mll•t-•b-l_L ___ cmmıı•-ıı · -· / h E 
ma.sı şayanı dikkattir. Bilhassa Güneş 5 an u evazım .. m r ıgı Dr. bra im tdeniz 
gibi disiplin sahibi ve muntazam ça- ( S a t 1 n a 1 m a Birinci sınıf Çocuk Hastahklan 
lışan kuvvetli bir takrmm karşısında komisyonundan mütehassısı 
alacağı netice üzerinde bir şey söyle- 1 

M 1 1 Haseki ve Çocuk hastaneleri sabık nemez. a tepe askeri isesi için 800 a-
asistanı 

Bu maçlar, İstanbul şampiyonası det patiska don 11-Şubat-1937 
1 Millt Küm t nif. · ü 1 Aksaray Millet Caddesi No. 59 da 

maç arının ve e as ınm • Perşembe günü saat 14 de Topha -
1 

zerindeki son tereddütleri de silecek • Her gün saat 9 dan-18 e kadar 
nede Satmalma Komisyonunda açık hastalarını kabul eder. ve kat'i vaziyeti ortaya koyacaktır. 

8. TAYHAN ., 
k f ı .q 

VAK iT cep kftapları No. 7 

Muhtelif eserlerden 

Her memlekette 
Birkaç gün 

Türkçeye çevirenler 
Ahmet Ekrem - H. M - A. E 

V AKIT K1TABEV1 

Fiyatı: 20 kuruş 

eksiltme ile alınacaktır. Tahmin be-~-----------..: 
deli 520 liradır. llk teminab 39 lira-
dır. Şartname ve nümunesi Komiı • 
yonda Görülebilir. isteklilerin ka • 
nuni vesikalariyle beraber belli sa • 
atte Komisyona gelmeleri. ( 313) 

(474) 

Maltepe Askeri Lisesi için 1600 
adet Filclikos fanila 1600 adet fani· 
la don, 800 adet kolsuz beyaz tire 
fanila 11-Şubat-1937 Perşembe 

günü saat 14.30 da Tophanede Sa· 
tmalma Komisyonunda açık eksilt
me ile alınacaktır. He;,:sinin tahmin 
bedeli 2528 liradır. !lk teminatı 189 
lira 60 kuruştur. 

Şarbıame ve nümuneleri Komis· 
yonda görülebilir. isteklilerin kanuni 
vesikalariyle beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. (317) ( 475) 

lstanbul 4 cü icra Memurluğun• 
dan: 

Beyoğlunda Şişlide Bulgar ça:rşısm .. 
da Havuzlu bahçe sokağında 43 numa
ralı evde mukim iken halen ikametgah
ları meçhul olan Bedros oğulları Artin 
ve Vartana: 

, ~~ 'tr~, ~k Turan fdnuın Yurdıunun yıllık i«Aıgresindetı bir görünÜ§ 
,"'tıı,· "4t, (li 
btı:t~~ti UsUsi} - Halkavi Spor güzel ve ulusal havalar çalarak bu,---------------

~tUııİltl t'tl. ~rtip ettiği (Atatürk) gençlik ve heyecan camiasına dolu se- .----·----------ı Ölçme taburu binasında yaptın -
lacak elektrik tesisatının açık eksilt
me ile münakasası 10-Şubat-937 
Çarşamba günü saat 14,30 da Top· 
hanede Sabnalma Komisyonunda 
yapılacakbr. Keşif bedeli 1100 lira
dır. llk temİnab 82 buçuk liradır. 
Şartname ve keşfi komisyonda görü· 
lebilir. lste!dilerin kanuni vesikala • 
rile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri (314) ( 476) 

Murisiniz Pistos kadının Beyoğhı 

3 cü noterliğince 5828/ 272 numara ve 
22 Temmuz 936 tarihile re'sen tanzim. 
olunan senet mucibince Bedros kin 
Sirpuhi Efkine'den bir ay vade ile istik
raz eyledi~ 1500 liranın 31.8.936 tari
hinden itibaren ma faiz tahsili talebile 
alacakhsı mumaileyha Sirpuhi Efkine 
tarafından dairemizin 936 / 2722 numa
ralı dosyasile 1.10.936 tarihinde bi ha
sebi verase borçlu sıfatile aleyhlerimize 
açtığı icrai takipten dolayı taraflarımı· 
za yollanan icra emirlerine mübaşirinin 
verdiği meşrubatla zabıtaca da aynca 
yaptırtan tahkikata göre ikametgahla
nmzın halen meçhuliyeti anlaşılmış ol
duğundan bu bapta.ki icra emirlerini 15 
gün n:(iddetle taraflannıza ilanen teb
liğine karar verilmiş olduğundan ilan 
tarihinderl itibaren 15 gün içinde bu 
baptaki takibin esaslarile borca ve borç 
miktarının bir güna itirazınız var ise va 
bizzat veya bir vekili kanuni ile bu bap.o 
taki Wrazmıu merci makamına bildir
meniz ve icranın geri bırakılması hak .. 
kında bir karar g-etirme?iğiniz takdirde 

•ııa .... a~ lc.ıu~~.vası için Uşakta bulu- vinçler verdi. Eğlence gecenin üçüne 
~lbalarl 'lllnUz, arasında futbol kar- kadar devam etti. Herkes bu çok mut.. 
~ 1llda, ~ n~ticesinde birinci takım lu günden sa.mimi ve içli duygularla 
'1~ ~lll~allçler birliği, ikinci takım- ayrıldı. 
~ arta da Turan tdman yurdu 
~~ll.ra~~~~.~en karşıla.şmalar- Uşak Turan idman yurdu 
l~ıı-~ıitı. b~ugu elde etmiş ve mu yıliık kongresini yaptı 
~ · Ustlerine hak kazanmış-

~rı: bü~tler 
tıı \>~da \'e .?eçcn akşam Halkevimiz 
~ıııe 11l>or uç Yilze yakın genç spor
ll~ ~a~enler önünde büyük tö-

t~ ~·~~lca,~11 klUplerimize verildi. 
:~lıı IJYl~"iııd ll'ıtz Hakkı Candoğan a-
~~l?ı ı:n e , gençliğin Partimi:r.e 
~e~ lJ~~ ut n<ıticelcrinden balı
~~ ıı e ~a 

1 
~?<'r ve genr:lik hare

lta~e~id~ i .. gcsterllen yakın ve sı-

Uşak, (Hususi) - Şehrimizin genç· 
lik ve spor yuvalarından Uşak Turan 
İdman yurdu yıllık kongresini yurt 
salonunda ve bir çok üyesinin katıl
ma.sile yaptı. Dün gece yapılan bu genç 
lik toplantısını yurdun ve Halkeviıni
zin başkanı Yusuf Aysal açtı. Genç 
sporı:ulara yurdun dokuz yıllık haya
tından ve şerefli mazisinden bahsede
rek onun ·her gün bir parça daha yük
selmesi ve inki~af etmesi yolunda e
mek veren arkadaşlarına. teşekkürler 

lstanbul teomutan hğİ 
Satlnalmaı 

Komisyonu illnlarm 

7. ci Kor için 12 tane sis tertibat
b yangın söndürme alab açık eksilt
me ile ihalesi 19-Şubat-937 cu· 
ma günü saat 15,30 yapılacaktır. 

Muhammen tutan 420 liradır. Şart· 
namesi her gün öğleden evvel ko -
misyonda görülebilir. isteklilerin 32 
liralık ilk teminat makbuz veya mek
tuplarile beraber ihale günü vakti 
muayyeninde F mdıklıda Komutan -
lık Satmalma Komisyonuna gelme -
leri. (580) 

l stanbzıl Asliye Altıncı H ulml~ 
M ahlcemesinden: 

mezklir mchlin hitamını müteakıp hak .. 
krnr:ı-;ıia icrai takibe salfıhivet gelmis bu .. 

lunacağı ve gene bu müddet icinde bl'.lr
cun tediyesine dair bir sureti teı::viye 
göstermeniz ve mal beyanında bulun~ 

manrz ve bulunmadığınız takdirde veva 
hilafı hakikat beyanatta bulunduğunuz 
hallerde aynca hakkınızda cezai ahka
mın tatbik olunacağını havi keyfivet 

~ tı. '7Unç duyduğunu bilhassa 

~ hu llt~'illlj etti. --------------'-

İlyas tarafından Y edikulede Kazlı
çeşmede Demirhane caddesinde 135 nu
marada iken ikametgahı belli olrruyan 
kansı Vaso aleyhine açrlan boşanm:ı 

davasının tahkikatında: Müddeialey
hanm ikmetgahmm meçhuliyetine bi· 
nen tahkikat için muayyen olan 28.12. 
936 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 1 O da taraflar is batı vücut etme
diklerinden dava yenilen"nciye kadar 
dosyanm muameleden aldırılmasına ka
rar verilmi~ ve ahiren davacı İlyas ta
rafmdan 28.12.936 tarihli istida ile mez
kur davanın kaldığı noktadan devamı 
talep edilmiş olmasına binaen yeniden 
davetiyenin on beş gün milddetle ila
nen tebliğine ve tahkikatın 16.2.937 ta· 

icra emirleri tebliği yerine ge!'mck i•ıe· 
re 936 / 2722 dosya numarasile tarafla· 
nmza iade olunur. 

~~1~ l-'il~ll'ı~ ~.aşkam Yusuf Aysal, 
~aıı. I' hirıi~~n büstlerini evvela 
l'ıt· !!( Q~l'dtı ltı.e daha sonra da Turan 
~ ~t~ e~tcalı~Uıni kaptanlarına ve
tq~~tı.~~ 11a.ısırr sQzlerle üstünlüğün 
~ıı.~ ~ a ~lo larrn1 canlandırdı. Bu 
~ tJ~al'etı:u dolduran yiizlerce 
~i'~ 1t""lt 'ı>o katıldı. Bu çok kutlu 
·a~<t~ ıı.tlttlan tcuıarı için her yıl tö-
~~tfbui·~a.sı icabeden bir gün 
~~dildi. 

.ar §Ubesi musıld kolu 

Kongre başkanlığına ittifakla Yu
suf Aysal, sekreterliklere de Şahin 

Helvacı oğlu ve Nurettin Çolak seçil
diler. Gündelikteki bütün meseleler ü
urinde faydalı ve samimi görUşmeler 
oldu. Yönetim kurulunun bir yıllık ça
lışması takdirle karşılandı. Yurdun 
fahri başkanı Adliye vekili ŞükrU Sa. 
raçoğlu ve yurda büyilk hizmetler ya- l 
pan İzmirli Hamit Okene teŞekkür e
dilmesi ittifakla kararlaştırıldı. Yur
dun gelecek Y.Il . çalışmaları hakkında 

üyenin fikri ve düşünceleri dinlendi ve 
kararlaT alındı. Seçimlere geçilerek 
yönetim kuruluna ittifakla Yusuf Ay-
sal, Tahsin Kırhallı, Nuri Torlak, İb
rahim U ~akhgil, Tevfik Sofuoğl u, Mus 
ta.fa. Demirci, ve Mehmet Torlak, Yurt 
hesap müra.kipliğinet Şahin Helvacıoğ
lu, ve Zihnican yurdun umumi kaptan
lığına da Hakkı Tek~ seçildiler. 

Yeni kurullara muvaffakiyetler di
leğile bu temiz gençlik toplantısına son 
verildi. 

rihine m1sadif salı günü saat 10,30 za 
talikine karar verilmiş ve bu bapta tan• 
ı:im kılman davetiye ile yenileme istida 
sureti mahkeme divanhanesine as lmış 
bulunduğundan muayyen gün ve saatte 
mahkemede bulunulması ve aksi tak· 
dirde gıyabında tahkikata ve muha
kemeye devam edileceği tebliğ yerinde 
olmak üzere ilan olunur. 

f.V. No. 20650). 
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Banknot, i ,. ı 'l.~ıl ti.396. -
Ufaklık, r " 1. I ! .~.536. :;41 4 1.361 .972. 3.<} 

o.a.lldeK.i lll~irleı : 

Tlrk ıtr&IJ: • L. . ~38.149.11 .338.14t11 
llMlçcek.I muba.blrkr: 

:Altın ati kiloerat S.054.474 7.tC9.521.60 
A.ltma tabYill kabil ııerl>Nt 

dOTt&ler. 40 983.87 
Dlger dövtzıer ve borçlu 

kllrtng bakiyeleri • • • . 38.187.56.1.6 j 45.338.07 ı. ıo 

Deruhte edilen enakı nak tlytt ~ 

kaqılıgı. L ı i8. 748.563-
ıtuunun & " il IDct macs. 
delerine teTftk&n Rulne tara• 1 
flDdaD nld tedlyat. ~ r 12.404.056- 146.344.507-

llwd&t cılz.dlımı 
ButDe boaoıan. • • • ı:L • - • -
~ ewtl• ••••• . k 1 24.104.517.88 24.lü4.517.88 

• ;: =:~.t'IL.37.043.820.231 
italrfU&t tUb&rt lr:Jymetle 

• 8erbMt eeham " tahTflt.t L... 3.962.409. ')7 41.008.229.80 
4....-..n 
~ n dr.ftl ber!ne anu 
fl'aln'Ult OsertDe ...... i

L 2.164.889.91 
,L 7.282.519.63 9.447.409.56 

4.500.000-
8.369.929.27 

320.810.786.21 

~ye• ' ' ' ' ' 
lbUya& akOftll ı , o ı } 

ı «1B. v uı..ı.ı.u ~an ıuıouar: 
Uerulıte edilen evrakı ııaktlye 'L 1 !'>8. 7 48.56.3-
Kanunun 6 ve 8 lnct madcı. 
terine tevfikan bazlne tan.tm. 
daıı va.ki tediyat, 'L, 12.404.056-
Derulıte edilen eYralo naktly• 

bakiye.t. L 146.344.507-

tedavUle llhetttn •uedilen ı.... 19.000.000-

1 ·.000.000-
1.551.182.53 

Karşıııgı tamamen altm olaralrl 
, Reeskont muka bili llAveten ted. ,. 20.000.000- 185.344.W. -

yazed. 
-------!!"'"'-! 

Ttlrll Llraeı llevdaatı 13.571.798.02 

Altın tabvtll kabfJ dO't'f.zler 2.376.97 

1 
Dövlll raalı.bthlab: 

Diğer dövizler ve alac&klı 

kllriıı!l' bakiyeleri • • • • 

MabtıelU 1 1 • • • 
.23. 706.036.33 23. 708.413.30 

81.6.14.88.5.36 
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.MBARA BIRE'~ 
1000 

-. --- ·-.. ıA .... 

EDiN 8AZİ SİNEMA ARTİSTLEfd 
{' HAFTADA 
100.000 FRAIK KAZAlllYOI 

Meşhur bir sinemacı 
KugUn Hollvud'da 

yalnız k IAslk güzellik 
kifayet etmiyor 

sinema stildyolarmda klasik güzellik 
diyor ve ılave edıyor: "Zamanımızda 

günde 8 -iolar ve zeki 100 dolar kıy"' 
mettedir. GüzeJ yüzler ise, zekadan ve 
gençleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

Sinema artistlerinill yakıCJ ve kur 
vetli projektörleri altmda çalışırken 
on1arm yilzlerini çabuk eoldurarak 
lel'tleştireD ve buruşturan bu projek· 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yllzlerini 
düzeltmek ve güzelleştirmek içiD gü• 
zellik mUesseselerinde bOtUn aervetle"' 
rin1 feda ediyorlardı. Fakat, bugUn ... 
Her yıldız, kendi kendine tevesstı1'!de
r.eft bRllf1t bir tpflhir "llVP"ınnP rfltlPri• 

Muhammen bedellerile miktar ve vaufl.., qağıda yazdı 2 
nme her ırup ayn ayn ihale edilmek üzere 18-2-937 Pı!'!'F91~ 
1a&t 10 da Haydarpqada pr bina. clalıilinc:lelci 1 inci i!lebne 
tarafından • eksiltme ile abn alm acakiır. 

Bu ite girmek isteyenlerin hiza ~rmda yazılı muvakkat 
kanunun' tayin ettiği veMilde birlikte ektiltme günü saatine kadit. 
yona müracaatlan limncLr. Bu ite ait f&l'bıameler komisyondlll 
olank dağıtılmaktadır. 

1 - 3050 adet muhtelif tekil ve eb'atta Su tesviye tifdİ 
men bedeli 463 lira ve muvakkat tem İnab 3473 kunıftur. 

2 - 12000 kilo Silindir yağı, 4000 kilo motör ve ~ 
3000 kilo bJm Vakum yağı, 500 kilo Tranafonnatör yağı, 1 
kompresör yağı (Gargoyle D. T. E. Oil 8. 8. ve emsali) ve _111,, 
Gres yağı muhammen bedeli 4345 lira ve muvakkat teminatı ~ 
kuruftur. (592) 

Bursa ipek böcekçiliği 
müdürlüğünden: 

Enstitüye bağb Kondisyonnnan müessesesi için takribi "~ 
lira olan iki tane Elektrikle teshin edilir tabii ipek Kondisyonllll'*'~ 
bir tane 200 kiloluk Husaa Bukül ilin tarihinden itibaren 45 ~ 
detle yeniden açık eksiltmeye konul muttur. lıteklilerin eksiltili' 
lan 8 Şubat 937 Pazartesi günü saat 16 ya kadar EnstitüY~ 
ederek f&l'lnameyi görmeleri ve aynı saatte eksiltme için Ent ' 
tmahna Komisyonuna lüzumu olan vaaik ve depozitolarile 
n ilin olunur. (3716) 
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