
Afetler evvela Veltılel~ 
bildirııecek 

Ankara, 8 (Telefonla} - Dahiliye 
"~kaleti idare 8.mirliklerine gönderdi
ği bir tamimde yağmur, dolu, fırtına, 
au taşması, kuraklık vesaire gibi lf et. 
lerin vücuda getirdiği zararların, mat. 
buata aksetmeden evvel, Vekalete tel-

lzmir Liman Müdürü 
.Ankarda 

Ankara, 8 (Telefonla) - İzmir li
manı müdürü İktisat vekruetile temas 
etmek ve memuriyetine ait bazı işleri 
görilşmek Uzere şehrimize gelmiştir. 
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İzmir limanının 936 yılı içindeki 
kin 60 bin lira olarak hesap edilmek
tedir. 

Meclısin dünkü celsesinde 

Siyasi Müsteşarlıklar 
kanunu kabul edildi 

O~.ınan Kanunuda dün yapılan ikinci 
llıuzakeresinden sonra kabul edHmiştir 
l«u~· 8 (Telefonla) - Büyük 
Sıı ~t Meclisi bugün Tevfik Fikret 
~ a~ nı başkanlığında toplandı. Rasih 
~an (Antalya) ve arkadaşlarının, 
Uru Yaaadaki bazı maddelerinin değiş.. 
~ lllesi teklifi münasebetile cereyan 
~k llltlza.kere zabrtıanrun bütün mem 
llhıe~en neşir ve tamiuı edilmesi
tı.ıı altına alınması takriri ka-

Bundan sonra, bazı dairelerin büt
çelerinde değişiklik ve açılacak yeni 
fasıllara yeni tahsisat konulmasına 

dair proje ile, eylül 1936 ayına ait Di
vanı Muhasebat raporu okunarak ka
bul edildi ve orman kanunu layihası. 
nın ikinci mUzakeresine başlandı. Mü
za.kereden sonra açık reye konan ka
nun alkışlar arasında kabul edildi. 

ı.:onu. Sa. 2 SiL 4 J ~di. 
~------------------------------~~-----------------

İcra Vekilleri Heyeti 
Sıyasi müsteşarlardan kıymetli 

bir yardım bulacaklar 

'f eşki itıesasiye kanunumuz siyasi 
llıüsteşarhklar ihdasını icabettiriyor 
~ urun okuyuculan bu satırları o- klletten te~kküp edeceği, her ka -
"' kudukları sırada Trabzon mel>- bine teıkilinde Baıvekil tarafından 
reler· . usu Hasan Sakanın devlet dal- göaterllcn ve CUmhurreisinin taı -
~list ltıın vekaletlere tefriki ile ıiyui dikine iktiran eden kabine ha -
~ili 'tarhklar teşkili hakkında Büyük ıına ıöre tayyün eder,, deniliyor 
btıltf\1~~cliai reisliğine verdiği teklif ki kanunun metni Meclisten bu suretle 
!'et! b kteıı çıkm1' olacaırtrr; bu ıu- -r.~'-"'!' wKuh..ıo ~ı.ıu!.tl .ıw,,. y~ 
4oğ e Ugtlnku kabine §Ckli tekamüle ıi Heyetinin lılmterirılde ve eayıamda 
~it ~Yeni bir değişiklik aafhasma gir - yakın bir deği§iklik olmaıı kuvvetli bir 

lunacaktır. ihtimal dahiline giriyor. 
Bu değ· ik . l.1e . , 11 tik ne tarzda olaca1t? İcra Vekilleri Heyetinde beklenen 

ıftc b clısın tasdikine arzolunan tek - ikinci bir değiıiklik muhtelif vekalet -
du .u bakımdan ldikkate çarpan cihet lerden her birinin teşkilatının ıiyasi 
it.it: Bugünkü İcra Vekilleri bir Bat- mUste§arlıklarla kuvvetlendirilmesidir. 

l:tıcltt ıl~ on bir vekilden te§ekkül et - Siyasi müsteşarlık bize mahsus bir 
llıtır ~dır. Bu vekillerin idaresine me - yenilik değildir, İngiltere, Fransa gibi 
ta~ \ı'uıu_nduklan vekaletlerin isimleri memleketlerde de bu usul tatbik edil • 
"1iı . ckıller Heyeti kanunu ile tayin 
~ ttı~.tir. Halbuki yeni kanun layiha - ASIM US 

a İcra Vekilleri Heyetinin kaç ve- (Sonu: Sa. ! Sü. 5) 

Ondülasvon makineleri 
l1. _. -

ilttrnatname hazırlandı; Hazirandan 
mevkiine geçecek sonra tatbik 

~ı~lllasyon makineleri hakkında bir 
tlıtdcl\ :aınc yapılması Sıhhat Vekale
~ hıı t ~lediyeye bildirilmişti. Beledi-

tlı.it ~ıın~t~amcyi hazırlamış, dün 
~rlcıtıb ec.lısıne vermiştir. Meclisin 

1 tctlt c &Ul"kü toplantısında tasdik e-
)at otan t l' . ~. a ımatnameyı aynen yazı-

l . 

~h~ Saçları daimi surette kıvırmağa 
•ı il 01aıı aletler elekt rikle teshin e-

tct ~erin 
t tıh,t . e yapılr.ııs ol., ,.alt ve urrıu,...,i 
trc~c t barile gerek k• Jl "ü'11ar ve 
~ )\~~Çları kıvrılanlar isin bir ka- ı 

· """Ylc~ tekilde tertip ve imal ~ 

dilmiş bulunacaktır. Bunun için en iyi 
tecrit levazımı kullanılacaktır. 

2 - Buhar veya havagazı ile ısıtılan 
illetlerin kullanılması yasaktır. 

3 - Bu talimatnamenin tatbikinde 
berber dükkanlarınıda kullanılmakta o
lan bütün :ı l etler belediye fen heyetin
ce muayene edilecek ve muayenede 1 

mllva fık göriilenlcr bu heyet tarafın -
dan damgalanacaktır. 1937 senesinin 
ha::i :ıtn ba"•ndan sonra berber diikkan
larırcla c:ac kıvırmağa mahsus damga -
sız alet bulunursa bunların kullanılma-

Sonu. Sa. Z Sü. 4J. 

-
1 ürk - Arap dostlukları tekrar kuruluqor 

Hatay meseles·nı Arap r 
kendilerine ders sayıyorlar 

Dr. Aras 
Dahiliqe Vekilimizle 

beraber 

Dün Ankaraya 
gittiler 

E\-velisi gün §ehrimir.e gelmiş olan 
Hariciye vekili B. Tevfik Rüştü Aras 
ile bir müddettenberi şehrintizde bu. 
lunan Dahiliye vekili B. Şükrü Kaya 
dün akşamki Ekspresle Ankara.ya git
miflerdir. 

KendTierlne :huetıai kalem dlrekt.ör 
leri B. Refik Amir ile B. Arif refakat 
etmiştir. 

Hariciye vekilimiz B. Tevfik Rüştü 
Aras, Başvekil ile temasından iki üç 

1 Suriyeli bir eski devlet adamı 
Şekip Aslan'ın sözlerine 

cevap 
Kahire 8 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hlLı;usi muhabiri bildiriyor: 
Gazeteler Dağdatuın aldıkları aşa· 

ğıdaki haberi neşretmektcdirler: 
Sancak meselesinde Türkler ile 

Araplar arasında münaferet çıkmış 
olmasından dolayı yei-,e düşmüş olan 
lr ak efkAn umumiyesi Cene\'rede elde 
edilen sureti ha1den fevkalade mem
nun olmuştur. 

• 
verıyor 
dır ki, Türkleı· ile Araplar a~ında 
hi!;bir vakit münaferet mevcut olma
mıştır ve bunu Araplara ait olmayaa 
menfaatlere hizmet için bir takım P'-.. 
litikacılar yaratmıştır. 

(Sonu: Sa. ! Sü. ~) 

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

Asiler 
Siya.CJf mahafilde beyan olunduğuna 

göre, T~rki:>e cumhuriyeti ile A~ap Malagayı aldllar 
miJletlerı arasında dostane ,.e samımf 
olan münasebet ecnebi propagandası 
ile soğutulumuştur. Bu propaganda 
her an daha ziyade sıkıJaşmakt.a olan 
bu bağların gevşemesinde menfaatleri 
olanlar t.arafından yapılmıştır. 
Aynı mahafilde, yakın şarkın en 

kudretli devleti olan Kamali.c~t Tür
kiye do.fl ve kardeşlik münasebetleri 
idame etmekte alikası olan Araplar 
için bu sancak dersinden istifade edil
miş olması temenni edilmektedir, 

Diler taraft.an entellüktüel mahafil 
de, Arap alemi için takip olunacak 
yegine siyaset yalnız ecnebi 8fyaset 
boyunduruğundan değil fakat ecnebi 
propagftndMtnın tf'~lrlndtn de kur
tulmak oldutunu çUnkU bu propagan
da perde arkasından yapıldığı i~in da
ha muzır olduğunu söylemektedir. 

Irak efkarı umumiyesi şu kanaatt.a-

En önde ltalyanlarla 
Almanlar varmıt 

Salamanka 8 (A.A.) - Yalladolit 
radyosu, bugün saat 11,50 de Malaga.. 
nın zaptedildiğıini ve bütün şehrla 
general Franko kuvvetleri idaresbae 
geçtiğini bildirmektedir. 

Almeria 8 (A.A.} - Malagayı son 
dakikada terkederek buraya gelen 1&
panyol matbuat ajansı hususi muhabi· 
ri ezcümle şu beyanatta bulunmuşturı 

Hücum hiç durmamıştır ve hükO-. 
met aleyhtarı kumanda heyeti bu hl• 
cumda yirmi bin ltalyan, birkaç bin 
Alman ve binlerce Faslı kullanmıştır. 
SOn safhada )ilzden fada lta1yan h• 
cum tankı, Malaga müdafileri üzerine 
ilerlemeye başlamıştır. Hücum, Al· 

(Lütfen, 80yfayı çeviriniz) 

gt1n sonra tekrar İstanbula dönerek ------------------------------------

Balkan konseyi toplantısına iştirak s b ) _ 1 • h 
etmeküzereAtinayagiciece~ir. a JKa ) Ve SerSefJ )fSJZ 
/'""ıııuJfl' •ıııuuııı' 

> Hariciye ' ~e~ k;~iyi yarala1JlP bir zavallıyı 
~ ı oıdurduklen son1a yakalandı 

' Vekilimizle İ Ha k katili ediyordu 
~ Kont Ciano ff : = 
~ ~ = arasında = 
/ Ankara, 8 (A.A.) - ı.rnano \ 
~ ziyaretinden dönüşünde İtalyayı~ 
~ trkederken Hariciye Vekilimiz~ 
~ B. Doktor Aras tarafından ltaJ. ~ 
~ ya Hariciye nazın Kont Ciano- ~ 
~ ya atideki telgraf çekilmiştir: ~ 
i "ltalyanın mihmannuooz top- g 
~ roğından ayrılırken, Milanôdaki ~ 
~ ikametim esnasırn.la gi:Yrdüğiim .§ 
g sempati ve orından 1'"-lnllden do- ~ 
~ lavı tcşel.:kiirlerimi 1•c kendileri.~ 
g ni tanım.akla dıt]tduğıım derin~ 
~ mcmmm:ycti ek.wlansZartna ar- g 
g ::etmek isterim. Görü.şmelerinı.:. ~ 
~ zin temelleri, gene btt Mi lano şeh § 
§ rinde Fa..Ji.<ıt hü ldimeti nin yiik- ~ 
~ ~el• sefile mıi§tcreken atılmış o. § 
~ lan T ürk - ltalyan dostluğ-ıınun ~ 
\ ta.T:ı.ı ·ye.<ri1ıe had'm olaoağına ka-l 
- niinı.,, -
~ Dr. Tev/i'k Rü"3tü Ara.! ~ l KONT CIANO'NUN ~EVABI j 
~ Triyesteden bana göndermek i 
~ lutfunda bulunduğunuz telgraf- j 
~ tan dolayı .candan teşekkür ede. j 
~ rim. Ben de sizi şahsan tanımak- J = : 
~ la mütehassis olduğum gibi, mü- i . 
~ lakatımızın 1928 de sizinle Duçe 'f 
i arasında Milano'da vukubulan ~ 
~ mülakat esnasında temelleri atıl- E 
~ mış olan. iki memleketimiz ara-~ 
~ smdaki mün:ısebatı dosta.nevi ğ 
~ tarsine hadim olduğu hususund~-i 
~ ki fikrinize tamamen iştirak ede- ğ 
~ rim. \ 

'-"''"""""''""llııtlll'"lllJıııflll"llhttfffllffWllJIA....J 

.. --

Habesistan ,. 

Fatihinin oğlu 
lstanbu ca konso !os 

tagin edildı 
İtalya Hariciye 

nazın Kont Ciano, 
Habeşistan fatihi 
Mareşal Badoglio
nun genç oğlu B. 
Badoğlio'yu lstan -
h•Jla konsolos tayin 
etmiştir. 

B. Badoglio, a -
yın ondördünde ltal 
yan bandıralı Egco 
vapurile §Chrimiıe 

ıelecektir. 

yaraladığı bekçi Hasan 
(Yazısı 6 mcı smıı ff'-da) 

lngi •.iz ~aşveki i 
Daha hır ıl~ı 

nazırla beraber 
Kabineden 

çekiliyor 
Londra 8 (A.A.) - Daily Expre9 

gazete.sinin öğrendiğine göre, kralı• 

taç giyme merasiminden sonra kabine
de deği:. iklikler olacaktır, Başbakan 

Bald,in ile birlikte şurayı devlet reisi 
Makdonald da çekilecetkir. Başbakan• 
lığı şimdiki maliye nazırı Ne,ille 
Chamberlain deruhte edecektir. Har
biye nazırı Cooper de hüktl.metten aı· 
Tılacaktır. 
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Cemiyetler kanunu 

Bazı maadeler inde 
değışıkiik yapılacak 
Ankara, 8 (Telefonla) - Adliye 

vekfı.leti Cemiyetler kanununun diğer 
kanunlarımızla tenakuz t~kil edc.--1 
bazı maddelerini deği§tinnek için tet
kiklere başlamıştır. 

Yeni kanun projesinin hazırlanma
sında bazı Avrupa memleketlerinin 
bu yollardaki mevzuatından istifade 
edilecektir. 

!lk olarak, Fransız kanunlarının 
cemiyetlere müteallik maddeleri dil!
mize çevrilmektedir. 

Meclisin kış tatili 
Ankara, 8 (Telefonla) - Büyük 

Millet Meclisinin 12 ııubat cuma günü 
jçtima.ına nihayet vercoeği umulmak
tadır. O gün elde mevcut bulunan la
yihalar çıkarılmasına en fazla pazar. 
tcsi veya salı giinü Meclisin kış tati. 
li devresine ba8lıyacağı söylenmekte. 
dir. 

Eskişehir lisesindeki 
hô.dıse 

Ankara, 8 (A.A.) - Maarif veka
letinden: 

&kişchir lisesinde vukuu gazete
lerde bildirilen disiplin hadisesi Veka
letçe incelenmiş ve okul Ya.fav kuru
lunun ceza takdiri yerinde görülemi
yerek disipline aykın hareket eden
lerin ceza dereceleri Bakanlıkça tesbit 
olunarak okul direktörlUğüne bildiril
miştir. 

Ankara Vali ve Beledİl)e 
Reisi Paris'e eidiqor 

Ankara, 8 (Telefonla.) - Geçen 
yıl Paris bclcdiyo reisi ve nrkadaşları 
Ankaraya gelerek Ankara belediyesi
ni ziya.ret etmlı:ılerdi. Paris belediye 
reisi Ankara belediyesine bir mektup 
yazarak mayısta Paristc açılacak olan 
beynelmilel sergi münasebetile bu zi
yaretin iade edilmesini rica etmiştir. 

Vali ve belediye reisi B. Ta.ııdoğaıı 
ile iki arkadaşı bu iadei ziyarette bu
lunmak üzere Parise gideceklerdir. 

Eski Ankara beıediyesi
nin qa11lırd1ğı evler 
Ankara, 8 (Telef onla) - Bazı ata

knlılann müracaatı üzerine belediye 
encümeni Eski§ehir emaneti tarafın

dan yaptrrılıp satılan evlerden henüz 
hesnpları kesilmemiş 2n evin taksitle
rinin ödenme müddetinin, ihale tari
hinden itibaren 12 ve 20 seneye çr
kanlmasmı belediye meclisine teklif 
etmiştir. 

Evvelce sekiz ve 10 senede ödenme
si şart konulan bu evlerin inşa bedel
lerine faiz yüklenmUj, mütemadi ta-j 
mirler bedelleri yükseltilmiş ve bor~
lar verilemez bir hnle gelmiştir. 

Fazla döviz ihraç 
etme"ıek icin 

Ankara, 8 (Telefonla) - BaşveM
letten bütün Vekaletlere gönderilen 
bir tamimde devlet daireleri tarafın
dan, serbest döviz ihracını icabettire
cek eekilde mübayaatta bulunmamı?
ları ve bilhassa döviz cetvelinde kar
şılığı bulunmıyan ahvalde mUba\.aat
tan katiyyen içtinap etmeleri ıazım 
geldiği bildirilmiştir. 

Hitler 
Eski A man müstemleke .. 
/erini resmen ısteyecek 

Eden Pariste yokken 
Almanlar taleplerini 

kabul e ttlrebilccekler mi? 
Paris S - Ilerlinden bildirildiğine 

göre, 26 sonkanundaki .. Kahramanlar 
bayramı., cıünn.scbcti!c söyliyeceği nu
tukta alükadar hükumetlere hitap ede 
cck ve eski Alman müstemlekelerinin 
indcsini istiyeccktir. 

ELÇiNiN LONDRADAKI 
TEMASI.ARI 

Lonclra 8 (A,A.) - B. \'on Ribl;en
trop, B. Halifax'ı görmek istemiştir, 
Hariciye nezareti muhtemel olarak 
çarşamba veya perşembe günü için bir 
randevu teshit edecektir. Vakıa, bir 
hüyiik elçinin, birkaç zaman gaybube
tinden sonra Hariciye nezaretine hir 
nezaket ziyareti yapma...c;ı pek tabii ise 
ele, bu görü~me eı:ına.c:;ında Il. Hitlerin 
Ra)i~tağdaki beyanatının bazı nokta
larının miizakere edileceğinde şüphe 
yok gibidir. 

B. Ribbcntrop B. Bitlerin ileri si.ir
diiğü fikirleri tebarüz ettirecektir. 
Fakat sanıldığına göre Alm:ınya bü
yük elçisi bu konuşma e.snasrnda Al
manların müstemleke i.qtekleri mese
lesi etrafında daha tafsilatlı talepler
de l.mhmmayacaktır. 

MOZAKEREI..ER AKAI\iETE 
UGRAYAC.AK 

Paris 8 (A,A.) - Temps gazetesi 
baş makalesinde D, N. B. nin bir teb
liği hakkında mütalealar yürütmek
tedir, 

Bu tebli~de B, Von nibbentropun 
Londrada Almanyanın müstemlekata 
ait metalibi meselesini ileri süreceği 
beyan olunmaktadır. Bu gazete İngi
liz kabinesinin ve İngiliz efkarı umu
miyrsinin müttefikan ve sarsılmaz bir 
eurette gösterecekleri muhalefet kar
şısında Alman teşebbüsünün akamete 
uğrayacığı mlitaleasında bulunmak
tadır. 

Temps gazetesi, Almanyanın B. E
denin gaybubeti zamanından ve ona 
Yekület etmcldc oThn ve Xlmany.Rya 
daha ziyade teveceühkar bulunan 
Lord Hnlifax'ın i~ başında bulunma
sından istifade ve böyle bir anı tercilı 
etmiş olduğunu kaydetmektedir. 

Dört geni Vekô.let 
kurulacak 

Memleketin terakki ve inkişafına 
müvazi olarak devlet dairelerinin iş fa
aliyetleri sür'atle ilerlemekte olduğun
dan, ayni zamanda idari teşkilat kadro
larını tevsi etmekle de işin altından 

kalkmak müşkül bir safhaya girdiğin -
den siyasi müsteşarlar kanunu proje • 
sindeki vekaletler sayısının 16 ya çıka
rılması dilşünlilmÜ§tür. 

Yeni vek!letler dört tane olacaktır. 
Aynca bir de devlet bakanlığı ihldas e
dilecektir. 

Kurulması düşünülen vekSletler a
rasında bir de matbuat ve propaganda 
vekaleti vardır. Matbuat umum müdür
lüğünün iki senedenberi çalışmalarında 
gösterdiği muvaffakiyet bir matbuat 
vekaletinin ihidas edilmesinde bilhassa 
amil olmuştur. Bu suretle iç ve dış Ale
mi aydınlatacak daha sistemli bir çalış
ma takip edilebilecektir. 

Diğer taraftan geçen senedenberi 
11<.tisat J/ekilinin Ho- bir hava bakanlığı kurulması etrafında 
landa/ılara Zİ1Ja/ati cereyan eden konu;ımalarda yeni veka-
Ankara, g (Telefonla) _ Hollanda Jetler ihdası sırasınd.3 ön planda gel -

ile bir ticaret anla.sınası yapmak Uzc- mcktedir. Üçüncü ve dörldüncü ve!:! -
lctlerin de deniz ve münakalat vekalct-re şehrimize gelen. heyetle cereyan E'· • . • • . 

den mUza.kerelerin sona erdiğini bildir-1 lcrı olmal:m ıhtımalı çok kuvvctlı bu-

miştim. BugUn İktisat vekilimiz Cc-1 ~ı;ıa~.t;._<!1 :.; _ 

lal Bayar saat 13,~0 da Marmara köş- I::>.rdan ağaç kestiği için af kanununa 
künde Holan'da ticaret heyeti şerefi- dahil olmasından dolayı hukuk mah-
ne bir öğle ziyafeti vermiştir. kemclerinde ikame edilen tazminat 

o, man ceza 'arı ve ke- davaları hakkında orman nizamname-
sinin 31 inci maddesi hükmünün is

silen odunların var ası uıınk edilen ağaçların bedeline del 
Ankara, 8 (Telefonla) - Orma.ıı- ~amil bulunup bulunrnıyacağı husu

man cep krU\·nzörü Graf von Sp.ee de 
bulunan Alman deniz erkfınıharbiycsi-ı 
nln nezareti altında icra edilmiştir. 

Asiler, bu hücumlar csnasmtla hüyiik 
zayiata duçar olrnuşlnrdır. Bu sebep
ten bunlara yardım i~in Cadiksd-e lm-1 
raya çıkan İtalyanlar. derhol takviye 
kıtaatı olarak 1\lnlagn önüne gönderil-l 
miştir, 

sunda temyiz mahke~esi umumt hr-
1 

vetince bir kararnarr.e hazırln.nmıştır. , 
Bu karar:ıameye göre 31 inci madde 
hUkmilnün tatbiki ve ruhsatsız ağaç 1 

]'C"'!l1C veya ç:!:Q.rma vakıasile dava
nın, ilk vazifesi muhakeme olan sulh 
ceza mahkemesine arzolunması ara
smda 6 ay g~miş olup olmadığının 

tetkl'dnln icabettiğine karar veril-
miştir , 

Türk - Arap dost-' 
lukları tekrar 

kuruluyor 
(Ustyanı, 1 inciM,) 

ŞEI\IP ASLANIN SÖZLERİNE 
CEVAP 

Ka.hire 8 (A.A.) - Anadolu ajansr
nrn hususi muhabiri bildiriyor: 
Şimdi siyast hayattan çekilmiş ohın 

Suriyeli bir devlet adamı Şek.ip Arsla
nın bir Kahire gazeU8inde yaptığı be
yanatı mevzuubah.s ederek demişitir 

ki: 
''Şekip Arslanın kullandığı lisan

dan hayrete düştüm, Hususile ki da
ha geçenlerde Türkleri ve Türkiyeyi 
met ve sena ediyordu. Herhalde Şe

kip A rslanrn düşüncelerindeki bu de
ğişiklik hiç de araştırmak istemediğim 
bir sebepten ileri gelmiş olacak. 

Ankara hüktlmetinin sancak meqe
lesindeki fikirleri - ki Şekip Arslan 
anlaşılmaz diye tavsif ediyor - bence 
tama.mile anlaır,1acak mahiyettedir. 
Çünkü sancak halkı katiyen Türktür. 
Bu itiraz kabul etmez, 

Türkiyenin, hariçte oturan Türkle
rin maruz kaldıkları fena muamele!l'
re asla protestoda bulunmamış ve 
bunu ancak İskenderun ve Antakyada 
oturan Türkler hakkında yapmış ol
duğuna dair Şekip Arslanın ileri sür
düğü iddiaya gelince bu mesele hak
kında Türk matbuatının bu mevzu 
etrafındaki neşriyatını göstermek 
kafidir. , 

Şekip Arslan halk arasında müba
dele yapılma.<;ını tercih ediyor. Bu ka
bili tatbik değildir. Tecrübe bunu 
göstermiştir. Başkalarına pek bahalı
ya mal olan bu hatayı tekrarlamak 
akıl karı değilclir. 

Türkiyede oturan ekalliyetlerin mü 
tcmadiyen bir tazyik siynsetine maruz 
bulunduklanm söylemek ise ret ve 
cerhedilmcsi icap eden bethahane bir 
iddiadır. 

Sancak mese]e...,i bugün halledilmiş 
bulunuyor, Biz Suriyeliler için takip 
olunacak tek bir siyaset ,·ardır: Türk 
karde~lerimizle fcvkal!'ıde iyi geçin
mek' V«' bize zar:trdan h!tS'L-<! hi,. s-oy 
getirmiyecek olan propagandalara 
alet olmaktan vazge~mek,,, 

MUŞAmTLER BERUTT A 

Berat S(A,A,) - Milletler cemive
ti müşahitleri sancaktan buraya gel
mişlerdir Fransız f evkalA.de komiseri
ni ziyaret edecekler ve sonra da Suri
ye Reisicumhuru ile görüşmek üzere 
Şama gideceklerdir, Bu ziyaretleri 
müteakip tekrar lskenderuna döne
ceklerdir. 

E 

Fransada 

Siyasi reza.et 
Olduğunu rddia eden~ere 
bir nazır cevap veri~or 

Saint - Etienne, 8 - Neza.retsiz nt
zırlardan B. Paul Fa.nre iş borsasında 
söylediği bir nutu!tta sosyalist!crin 
kabinedeki vaziyetini tarif ederek de
miştir ki: 

"Sosyalist naza.riyelerimizi bir tek 
gün terketnıiyoruz. Bugün ncz:ı.ret ma 
kamında bulunmaklığımız:ı. rağmen 
gene sosyalistiz ve nazır sıf atiylc par
timizin propagandasını yapmakla meş 
gulüz. Düşmanlarımız ort::ıd.a bir re
zalet olduğunu iddia edeceklerine va
ziyetlerin bu ~ekilde aç:kçJ. izn.h edil
miş olduğunu itiraf etseler daha aki
lane hare!mt etmiş olmazlar mı?,, 

Avcılık Kanunu 
hazırlanıyor 

Ankara, 8 {Hususi) - Avcılık ka
nun l~yihası Büyük MiHet 'Meclisinin 
bütçe enclimeninde tetkik edilmekte
dir. 

Bu layihaya nazaran geyik, alage
yik, dura.çın soylan ürediği görüldü
ğil takdirde mahalli r,v komisyonlann
ca a\'lanm:ılarına milr..aade verilebile
cektir. Ayı evvelce z:ırarlı h:ıyva.ıılar 

arasında idi. Senenin on iki ayında d::ı. 
n.vl:ı.fıılabilirdi. Bundan sonra ancak a
ğustostan mart nihayetine kadar bel
li zamanlarda avlanan hayvanlar Rn!· 

sma girecektir. 
~ayiha Meclis heyeti umumiyesine 

nisan i!;timaınd& gelebilecektir~ 

Meclisin dünkü 
celsesinde 

(Uatyanı 1 inciM) 

MUSTEŞARLIKLAR iHDAS! KA
NUNU KABUL EDiLDi 

Bundan sonra ilk görüşmesi yap;. 
lacak olan dört madde de müzakere edi 
lerek Trabzon mebusu Ha.san &.ka
nın devlet dairelerinin vekaletlere tef
riki ve siyasi müsteşarlıklar teşkili 

hakkındaki kanun teklüinin müzakc_I 
resine başlandı. 

Teklif sahibinin projenin mUsta.ce
liyetle müzakeresi teklifi kabul edil
di. Heyeti umum.iyesi üzerinde söz a
lan olm.adığmdan maddelerin milza.lte
resine geçildi \'e proj~. Te.::kilatıesa.-,i
ye yaptığı tadillerle, ayııen kabul e
dildi. 

KANUNUN ESASLAR! 
Evvelce bildirdiğimiz gibi, yeni ka

nuna nazaran, devlet daireleri, b1ri 
Başvekalet olmak ve adetleri on ik'
dcn az ve on altıdan fazla olmamak ü
zere Vekaletlere ayrılmaktadır. Dev
let vekili denilen \'eklletsiz vekiller 
de bu adede dahildir. 

!era Vekilleri Heyetinin kaç vckA
letten terekküp ede~ği, blr kabine 
teşkilinde Başvekil tarafından göste
rilen ve CUmhurreisinin tasdikine ik
tiran eden kabine 9.zasına göre taay
yün edecektir. 

Vekalet işlerinde Vekillere yardım
cı bir vazife görmek üzere BüyUk Mil
let Meclisi azaları arasından Başvekil 
tarafından seçilecek olan müsteşarla
rın adedi hangi vekalet i~lerinde vazi
fe görecekleri gene Ba...,.cıvekil tarnfm
dan taayyiin edecektir. Lüzumuna ge
re bir vekalet için birden fazla. siyasi l 
müsteşar ~bilecektir. Bu müsteşar
ların İcra Vekilleri Heyetine iştiraltleri 
B:ı.şvekilctin davetile olacaktır. Bun
ların reyleri isti~aridir. 

!!VZAKERE VE KABUL EDiLEN 
DIÖER KANUNLAR 

Meclise bundan sonra, Anadolu De
miryollan tahvilleri mübayaa muke
velelerinin bazı maddelerinin değişti

rilmesine dair mukavelenin tadi
li VP e-,.n,. Anadolu J)emi~nln vA H.::ıv

darP,::ı.şa. limanı şirketi esham tahvil 
ve mümessil senetlerinin Sivas Erzu
rum veya Ergani tahvillerile mübaya
a.sı hakkındaki kanun layihaları da 
müzakere ve kabul edildi. 

Dcnizyolları ve Akay işletmeleri 

ile fabrika ve havuzhr kılavuzluk mü
dürlükleri ve Devlet reisinie ait deniz 
vasıtaları memurları ve gemi adamla
rı hakkındaki tekaüt kanunu 18.yihas:
nm ~öri~ülmcsine ge"ilerek layiha.. 
evvelce k::ı.bul edilen diğer dairelerin 
tekaüt kanunlarına uygun olup olma
dığı mese!e~i üzerinde cereyan <'den 
müzakerelerden sonra kabul edildi. 

Meclis çaq;amb:ı günü toplanacak
tır. 

Ündü asyon 
makineieri 

' 
icra vekilleri heyeti 

(Usyanı, 1 incide) 
mel,tedir; bu usulün Lizde tatbiki 5 b~ 
bi ide (devletçilik) pı ensibi dolay sı 
İcra Vekillerinin vazifelerinin giirıdell 
güne çoğalmakta bulunmasıdır. IJUll • 

dan fazla olarak bizim Teşkilatıesa:il~ 
Kanunumuzun bir hususiyeti de b.~. 
icap etmektedir. Haldbti halde 'fi.if ~ 
kiye Büyük Millet Meclisi bütün te~ i 
aalahiyetlerirlden başka icra kuvvetle:ııı 
de kendinde toplamıştır; icra vekitlerı ~ 
nun namına bu s::15hiyctle::-i kulları'~\ 
b-.mun içindir ki Büyük Mmet Jl.ec1
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senenin en aşlğı altı, yedi ayında toP e 
1 1 . d b" "n seıı anır ve ça ışır; ıcap e cr:::e utu ~ıı 

faaliyette kalır ve faaliyette bulurıdUı;di 
zamanlarda vekiller bir taraftan ke!l r 
d · 1 · · · ı · · .. 1 1 berabC Jıre erının ı~ ermı gorme ' e . 
diı!er taraftan Meclisin mesnisine işti• 
~ ı•· rak etmek zaruretinde kalır. işte bU. r 

ruri vaziyet vekillerin Meclisten b~ 
yardımcı aza ile takviye ddilınele . 
h3.klı gösteren en mühim bir s~beP~ 
Zira siyasi müste~ar ismi verıJen da 
yardımcı aza Meclisle vek!let arasııı 
bir irtibat hizmetini görür ve JiizUı:Ou; 
da hususi bir tetkike ihtiyaç göste~,.. 
işler için faydalı hizmetler yapar; JJl tlt
te~rlar kendi bilgileri ve ö=el gay:e ti
ri ile asıl mes'ul olan vekilin şahs1Ye 
ni ikmal edebilirler. • 

Esasen bir vekilin vazifesinıde mil ıJ 
vaffakiyeti yalnız kendisinin flh~e
çok meziyetli ve çalı§kan olmasında ıe
ğildir; vekaleti te§kil eden muhtelif t·ıı· 
mantarı direktifi dairesinde iyi ve 1:'ıı di 

] b·ı . d d. "ı:f. tazam ça ıştıra ı mesın e ır. "·sitt1 
Meclisle veldiletler arasında ınes 1 ı: 1• 
parçalamak mecburiyetinde olan ve a·" 
ler b:.ı itibarb siyasi mü::;teşarl:ı~ıı~r 
k1}'ı:letli bir yardım bu~bilir; vek .. ıe
siyasi müsteşarlarla muayyen işler 01ı111 
rinde icabına göre iş bölibıü ve~1l t. 
iş birliği yaparak vekalete ait faalıYe 3, 
terin daha semereli olması temin clııtl 
bilir. 1i• 

Yalnız siyasi müstc;~r ihdasında dıf: 
binleri meşgul eden bir nokta var 'J'1 
Acaba vekillere meb'usl:ırdan yard' • 
olarak verilecek bu müsteşarlar re'~, 
bet hislerine kapılabilir mi? M~,tc~~, 
lar yardım edeceği <!Sıl vekilterın a (. 
ıını kaydırarak. ~mta: n ver~?~ t<e~~ 
hırslarına düşebılır mı? Bu yu: en ıg6 
:mi işler düzende gitmekten zıyade. ~ 
zulabilir mi? Şüphesiz bu ihtima! bıUf. 
bütün yok değildir. Fakat siynsı r.1 tır' 
tcşarlıklann bir ihtim:ıl şeklinde lı. 11' 
gelen bu mahzuruna mukablt far."J -1' 
n daha çoktur. Fazla olarak §efterı~ bıı 

d · "k k .. kabr•I Meclisin aı~a yu sc mura t'' 
w• pek 

noktada hassasiyet gösterecegı tı • 
k 11'' bit olduğundan hatıra eele:t te f!l'~ 

zur lda aseari dereceye düııecek de 
tir. 

ASIM~ 

HalkEv ntie 

Yeni bir EdebiY81 

gecesi hazırlandı 
Eminönü Hall~cviııd.en: t" 

·ı 
Dil, Tarih ve Edebiyat şube!l'I~,,? 

(Vstyanı, 1 incide,) rafınd:ı.n 12.2.937 cuma gün~ ~otı"._ 
sı menedile:ek ve belediyece muhafaza saat 20,30 da Cağaloğlundakl (}~ 
altına alınacaktır. muzda, bir "Dlv3.Il edebiyatı,. fi' 

4 - Yeni alet satan veya yapanlar hazırlanmıştır. Bu toplantı bUtUll 
veya getirmek isteyenler önce beledi • taşlara açıktır. . •• t 
yeye tip muayenesi yaptırıp rn::sa:ıı:le a- Program: i}li· ~ 
lacaklardır. Bunun için cihazın mufas - 1 - Divan edebiyatının tar d t~ 
sal resimlerini ve kabilse aletin bir nil- kevi başltanı Agah Sım Le\'en 
munesini belediyeye ibraz edeceklerdir. fından, 13) f3" 
Yapılan tetkikatta muvaf.k olduğu an - 2 - Şiirler, A) Fuzuliden, 
la~ılırsa ayni tip olan ve kusuru bulun- kiden, ı,.ııl~ 
nuyan diğer cihazların istimaline mil - 3 - Divan edebiyatının ve'' 
saade verilecek ve Aletler ibrazında Halkevi ba.,kanı Agah sırrı 
damgalanacaktır. 4 - Şiirler: A) Nef'iden, ıı~ 

S - Ondüle ameliyelerinde kullanı - 5 - Şair Rami Mehmet p~ııb' 
lan cihazların muayenesi ve damga i§i 

1 

kında. Dil edebiyat ve tarih 
belediyenin göstereceği ye~de yapılır. bakşanı Hn.lit Bayrı tarafınd~) ,ef'~ 

6 - Cihazlar ister kullanılmıı olsun 6 - Siirler: A) Nedimden, 
ister yeni olsun her sene c1amgabrınm Galipte;. ___/. 
yenilenmesi icap eder. Damga yenilen - ----------- cıer 

d d kl . . • b 1 d'vdd!fl t~ mesi ağustos ve eylül ayl::r~n a yaptı- ma ı. arını tayın ıçın :: e 1.1 ~er\ 

nlır. tr:k mütehassısı Sıhhat ve ~118,rdi~ 
7 - Muayene vakti geldiği halde İçtimaiye müdürlüğünden bır sı J;ı1' 

berber dükkanlarında damgahrı yeni - mütehassısı bir de, berber us~ıat• l~ 
lcnmemiş aletler bulunduranlar doku - zurlarında imtihana tabi tutulu· ·ıı•ıl' 
zuncu maddenin son fıkrasındaki dam- tihanda muvaffak olanlara bu '

1 ffıe&' 
d 'leriflC gasrz alet kullananlar hakkındaki bük- kullanacaklarına dair ken 1 

me tıibidir. canen bir ehliyetname ve.~il~.r. eri11e '~ 
8 - Bu aletleri ku1tanacak berber 9 - Bu talimatname hukuıtıl ıedifJ 

11 
dükk!nlarında ve güzetlik müessesele - km hareket edenler umuru bC 1111,,ıı 
rinde ve buna mümasil yerlerde çalı - müteallik ahkamı cezaiye le•:~( 
§anların bu aletleri istimale elverecek tadil eden 1608 sayılı kanun lı 
derecede f ennt maltlmatı haiz olup ol - rine g8re ce.zaladdınlır. 



~41tte . .. ~~ 
Oıerind.e aşidin kome
dileri oynanan b"r yol 

Yazan: 

'l'raın Osman Cemal Kaygllı 
"~ ~aYda.n indikten sonra evime dörtyol ağzı denilen en ıssız yere yak
fııııı )'ol ~Çin ilzcrinden geçmiş oldu- !aşmışım... Birdenbire sağdaki servi
~ ~n, geceleri zifiri karanlık, ip lerin, mezar ta.~lannın arasından iki 
0lııııtıııı Uk, berbat, nctnmeJi bir yol kişi yola çıkıvermesin mi? Gece va.kti 
~~. d u sırası düştükçe gazetelere her taraftan el ayak çekilmi§ken ora.-
11:-a ~l'Urduın. Bazı eş, dost da ara. dan birdenbire yola iki ki~inin çıkma-

' taıı SOrarıar: sı çok mühim bir meseledı_r. ı 
ltne ise u, haydi gUndüzün aydınlık- Aramızdaki mesafe sekız on metre 
"taıııa, ne <Una, bazı geceler hele gc- ya var, ya yok! Durmn.k olmaz, elim
~ hpyaı~ doğru yaz, kış sen, o y~ dekileri yere fırlatıp tabana kuvvet 
~n <l 12 nasıl geçersin? geriye ka.çmak da zor! İçimden, eh dc-

~ap ı·er· ~ kend"lerine sudan bir cc. dim, işte bu gcee tongaya bastık! Der 
' f';:ın: · ken, ayni yerden bir üçüncü daha Y~ 

de ~·~"lienler nasıl g~iyorlnrsa ben la atladı ve işte o zaman ben de geniş 
Ve g~Crlın işte! bir nefes aldım; çünkli bu üçüncü at. 
, ı:ıtınlar tornrlar: lıyanın parlak düğmeli ve apoletleri 1 

f. r-1 c~ı a~a, bunca yıllardır,. gec~ mehtapta. gözlime il~ııın:e işi çakt~. 
~le k u ~oldo.n ge~crken hıç bır Biraz sonra dördUncü bır parlak dug
~ır "ak~ılaıınıa.dm mı, ba.'.iından hiç rne ve apoletli biri daha ortaya çıktı 

~..ı : gcÇ?nefü mi? ki bu, 0 zaman Karagilmrük merkezi 
....... ı8;fer ben de onlara sorarım: birinci komiseri idi. Ondan önce yoıa 1 ........ ı · 
-.. ~ ~ a ne gibi? çıkmış olan zat ise jandarma kumar.-

~! cec: gibi olacak canım, gece hali danı ve diğer iki si••ilden biri o zaman 
~~ar Vakti böyle yerlerden geçen ki Fatih kaymakamı, biri de tanıma
lııırı. neıerıe ka~ıl~ır, onların ba- dımm sivil birisi idi. Gece vakti hep 

"'<l.ll ll'> g·b· o• 
b lıeıa " 1 1 Şeyler geçer? birlikte oraları teftişe çıkmışlardı. 
l<ter c artık bu sorguların her birine Alın size oralarda karşılaşmış ol-
"11 ctvaCVap Veririm; onlar da benim duğum gece manz..'\ralarınm en ycni-
bı. Plar,,.,..,. b" h ı· .. k'" t·· · dalı . • "il, he:t -•L& ır ay ı ur un u, m&- rundcn bır ta.ne a. 
~ler. ecan ve şaşkınlık içinde dir... Evvelki cuma glinil ak§amı, yani 
Ş tnd· cumartesi gecesi, ortalık eriyen kar-

tl:ı ka 
1 

bUrada yaz, kış geceleri, zi- ıarla çamur deryası ... Saat ~ekiz bu
~ııt ;~hltta gc;;mektc olduğum o çuk filan ... Her taraf kuzguni karan
" du~ ldan ıtc;:erken karşılaşmış hk... Ben, bermutad ellerimde. paket
~ de llla.tızaraıa.·dn.n bir kaçını Jerle ayni ;ıo!:ı bata çıka g~·onım. 

111 ilr~'.a~yını da bunları siz de bir Demin anlattığım dörtyol ağzını ~F: 
~k iç;ntu,_ nıerak, heyecan ve şaş tnn, bir kaç adım attım, atmad~, ~ki 

'l'aııllı.i de dınleyiniz! metre solumdaki a~ak duvarın dibın-
~k, Çcııllen Yedi, sekiz yıl önce, çok den biri seslendi: 

tec~~ sıkıntılı, çok bunaltıcı bir _ Arkadaş bana baki 
~ Old ~· akşamdan zorla götürül· .A.faJladıın ve irkilerek durdum: 
S'l"rlı ~"'unı bir kına gecesinden dö- _ Ne istiyorsun? 
\;_:U. zıfer;~aat gecenin ikisini bul- _ Şurada bir dostluk bir şey kal-
~lıın~~- ~~Ql, O ıstı> Ut::il:ı, • ..,....., Ol, UI ... ~ "roı t.0<::~l-, h•ycl.ô eı-1 hol""İnP 
~en iş ifırı karanlıkları ıçın~, yirmi kuru'1 ver de al! 
~' k lek Caddelerinde bile insan _ Nedir onlar? 
~ ~u ~ikler yoktu. Dehşetli _ Portakal, portakal! Cuma paza-
~:~ g~~erlınden akıyor; yatak nndan dönüyorum, sattım sattım §im-
~:(.q.~ ödağacı gibi tütüyordu. dl on beş tane kaldı! 
bı.,li ık, ipıssız, bozuk, berbat, Bir de sokulup baktım ki yaşlı bir 
~ ı biti Yo.lun söz de kaldınm ltis- adamcağız, koca yirmi kil_o~uk k~~i
~ıglll lın.i§, Yarı mezarlık, yarı ça- ni al~.k duvara koymuş, ı~·ndekı yır
~ t k:~ dalmıştım ki dört, beş mi portalrn.lcıkla. ora.da dinlenmiyor 
}· l:lu ileride, yerden biri doğ. mu? 

~ !re ' 0racıkta yattığı yerden bir- 1şte Bayanlar, Baylar, 
~d; otuıın . . . b' 1 . 
~ .. li a vazıyetıne geçmış ı- Uzun yıllar var ki ba.zan gece erı 

. e?nen l 
1ııu le ... o duğum yerde durdum, g~mek zorluğunda kaldığım bu kap-

' ~~ge alıp seslendim: karanlık, ipıssız, iki tarafı !erviler, 
\ıaıl)ı ın_ sen be? mezar ta.~larile dolu, bozuk, berbat, 

~' l{ı: hır sesle cevap verdi: netmeli yolda ben araıııra böyle §CY· 
bıı- •.%tak olacak birader, evde pire- !erle karşılaşır, böyle manzaralar gö
~ 0~llrıu .~undan, sivrisinekten rürüm ki, ben burada bunların size en 
~ 1~ gozunu kırpamayıp şuracık- basitlerini yazdım. Bunların içinde baş 
v~t! Uyku kestirmeye gelmiş }lir tan korkunç gibi görünürken sonu tıp

tı f il' de kı Naşidin komedileri gibi gayet gU
'141"atla.r Yanına sokulup baktım ki Iünç biten öyleleri vardır ki bunlar 

'it g da aras:ra gördliğüm küfeci yazmakb bitmez! 
~ ~. a~kten bir zavallı dtğil mi? ---------------

>~"ll' g 
1 Yıl önce, yağmurlu çamur- Mahmut Şevket 

~' ~ 8aat on bir arası... Ayni 
~ıııetreu çı~a geçerken on beş, yir.. Paşanın yaveri 
~· fark~~ gozUıne ilişen iki karaltı, 
\ 

1
ll 'rk~ ınce oradaki kalın bir ser

~ 0nıar, ına, usulca siniyorJar. Ben 
~a ~la ~tırmadan dümeni biraz 
~~a.ıı ~a.nırıp adımlarımı hızlaştıra
' ~ toıı ~oluma devam ediyorum. 
\'ıldı~il erını hep onlarda! Derken, 
tı,~ h~rfııden elli metre kadar l!-

1 ~ ' ~~ onlardan hiç bir ses 
lıt ~ di:t ışı çakar gibi oluyorum. 
lıı~ilaııı.ı 0:ıııını. iki günahkfu·, tam 
~ orac rnuşıo.r, bu yağmurda, ça
ılıl(~ ~ık~ keyfediyorlar. B\r de 
~~tf •- ~n Yüz elli metre kadar açıl
b~1 '\!I\ bta bakıyorum, kulağıma 
b ~,:tor, 0 r testere sesidir gelmeğe 
~~ ~1 !~eli ~an anlıyorum kı Edir
ı- ~k~1.n?en iki kopuk, kışlık c-
~ tvı it ıçın gece yansı oraya çü
h r b ~ll'ıe .. e ı · ı ı ~I ı. gc mış er ... 
·~ ~~ ,:ası daha· 
~- ;ı., .r~ı .. . 
' , ~~ cın.b~nce bir sonbahar gecesi, 
'~~ b·ıır arası .. Civarda'd kurt
~ 'ı ~eh~ hep derin uykudalar; 
~tıı])ı~etı !>lı ... Benim ellerim, kol 
~ t!ahttı etle dolu. ayni yolun tam 
~:· Mezarcı kulübesi ve 

1 den.ilen yeri geçmiş, 

Şehir Meclisi azasından 
Jsma1l Hakkı vefat etti· 

Şehir meclisi azasından bay Ismail 
Hakkı, dün Rabah Nişantaşında Cabi 
sokağındaki evinde kalp sektesinden 
vefat etml~tir, 

Merhumun öJümünden dün topla
nan Şehir meclisi haberdar edilmi~, 
azadan iki zatın ailesine mecJis namı
na taziyette bulunma.sına karar veril-! 
miştir. 

Bay lsmail Hakkı bahriye zabiti 
iken Meşrutiyette Mahmut Şevket pa
şanın ya,·erliğine tayin edilmiş, paşa 
öldürüJdüğü zaman da otomobild.c 
bulunmuştur, 

Osmanlı meclisi mebusanına mebus 
seçilen bay Ismail inkılaptan sonr:ı 

meclisi umumii lilfıyctte aza bulun
mu~. birkaç sene Sarıyer fırka rt'isliği 
yapmış, üç sene enel de şehir mecli
sine aza seçilmişti, 

Halt1k, nazik bir zat olan bay lsmall 
Hakkının ölümü kendisini senmleri 
çok mütce~~ir etıni§tlr, 

Cenaze.5i bugün kaldırılacaktır. 
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Galatada bir erke~i kanlar içerisrnde yere sfren kadın! 

Gülizarın asılması istenildi; ancak ... 
MUddelumumT Sadun'un esas mUtaf aasınd~n " arde~in·n ve anasının 
maktut "lzım tarafından öldlirülmes nd n doğ na büyUk 
tehcvvUrUn tesiri altlnda, ağır ve tiddetll bir tahriK net cesi olarak •. ,, 

Gülizarın Önce gözleri ve yaşardı 
.. .. 

güldü: sonra yuzu 
İstanbul ağır ceza hak yerinde, idam 

cezası yazılı maddeye göre duruşması 

yapılan bir kadının duruşması, son saf-. 
hasına yaklaştı; dün müddeiumumili -
ğin esastan mütalcası alındı. 

Celse, saat on yedi buçukta açıldı. 
Hakyerinde mü:ldeiumumiliği temsil e -
den Sadun, Galatada Kazımı tasarlıya
rak öldürmekten suçlu yerinde bulu -
nan Gülizar hakkında; vaziyeti etraflı 
olarak anlatıp, şu mütaleada bu)undu: 

- Gülizar, köylüsü Kıizımı taammü
den katilden karşımızdadır. Bunun sa
iki ide, intikam C:uygusudur. Gülizann 
kardeşi Ha!'.an Alinin, bundan üç, dört 
sene evvel Erzincan civarında bir köy
de, çiftl:-'.c ihtilafı yüzünden Kazım ve 
arkadaşları t:ırafından öldürülmesi üze
rine, bunlar Erzincan zğır cezasında 
muhakeme edilmişler, muhtelif kanuni 
sebepler ve af kanunu ldolayısile, I 
suçlulara az ceza verilince, bu hal, ka -
na kan bekliyen Giilizarı hiç bir suret
le tatmin etmemiş ve hele Kazımın, ser
best bırakıldıktan sonra köyde ''Hasan 
Aliyi benim attığım kurşunlar öldür -
dil!., diye sözler sarf etmesi, Gülizan 
büsbfitün ateşlemiştir. Hem kar -
deşi Hasan Alinin, hem de gene Kazım 
tarafından yaralanarak öldürülen ana -
•run intikamım almak için. Kazımı öl
dürmeğe karar vermiştir. 

Gülizarın bu husustaki ilk hareketi, 
- müCl:ieiumumi ve sulh hakimi karşı· 
sındııki ilk itirafına nazaran - katilden 
yedi ay evvelinden başlar. Gülizar, Ka
znrun 1stanbu a gelerek, daıro civarın
da bir 1Ca ıve ı§tcttiğini öğrenmiş, öldüf_. 
mek için fırsat ararken, Kazım işin far
kına vamuı ve köyüne kaçmıştır. Bun
dan sonra da aradan altı, yedi ay geç • 
mi§, bu mü'ddet zarfında Gülizar Kara· 
denizden gelen vapurları araştırmış, Ka 
zımın köyden gelip gelmediğini so -
ruşturmuştur, bunu öğrenmek istemiş
tir. Kazım, tekrar gelmiş, Unkapanı ta
rafında bir işe girmiştir. Gülizar da 
bundan haberdar olmuş ve yerini tes • 
bite girişmişitr. Tophanede bir kahve -
de yatıp kalktığım, Unkapanında bir 
işte çalıştığınım öğrenmiştir. Sonra da 
cinayeti işlemiJtir. 

Nasıl? Vak'ayı, kendisi §Öyle anla -
tıyor: "Kdzımı takibe başladım. Her 
sabah Mahmudiye cadesinden geçerek, 
Unkapanındaki işine gittiğini gördüm. 
Akşamlan da ayni yoldan dönüyordu. 
Bunun üzerine yirmi liraya dokuz fi • 
şekli bir tabanca almağa gittim. Dük -
k5.n sahibi, satmak istemeyinc~ yalvar-
tdım, "Köye götüreceğim,, dedim. Razı 
oldu, tabancayı aldım. Ben, esasen man
to ile geziyorum, fakat Klzımın beni 
tarumamım için o gün eski çarşafımı 
giydim. Sabahleyin saat beşte evden 
çıktım, Mahmudiye caddesine geldim. 
KAımnın geçeceği yere, bir taşın üs
tüne oturdum, bir saat ka!dar bekledim. 
Altıda Kazım yanında iki arkadaşı ol -
duğu halde uzaktan göründü. Önüm -
den geçti. Tabancamı çıkardım ve ateş 
ettim. Kurşunların hepsini boşalttnn: 
Bayram yerlerinde tüfek atma talimi 
yapa yapa nişan atmasını iyi öğrenmiş
tim. Kısasa kısası yaptım, kana kan al
dım. Diğer su~lular, burada yoktur. 
Onlar da gelse ve fırsat !düşse, onları 

da öldürürdüm. Kanunun hükmüne ra
zıyım!,, 

Gülizar, müddeiumumi ve sulh hS. -
kimi karşısındaki bu ikrarından sonra, 
- tevkifhanede aldığı derslerin tesiri 
altında olacak 1 - hll:lisenin cereyan 
suretini tebdil etmekte ve guya kah -
ve almak için sokağa çıktığını ve rast -
laş~ığı Kazımın kendisini vurmak iste
mesi üzerine müdafaaya geçt!ğini, ev -
vel; e verilmi§ bir · kararı ob~adığmı, 

fiilinde taammüt bulunmadığını söy -
lemekteyse de, bu mlldafaa, ~mme ta
bitlerinin phitlikl~rine ı:amimeten, 

idamı, ancal,; ce:::asmm hapsa çevril. 
mcsi istenilen G-ülizar 

kendisinin evvelki sarih ikrarı ile kahve 'ı 
almak için semtinde dükkan bulunıduğu 
halde yolu üzerinde olmıyan bir yere 
yollanması, taş üzerine oturup bekle -
mesi, 7-6-35 tarihli morg raporun -
dan anlaşıldığı gibi, hemen bütün kur
şunların maktulün sırtından ve arka -
smdan atılıp önünden çıkması, taban -
cadaki bütün kur~unlann boşaltılması 

ve saire karşısında, hukuki kıymetten 

aridir ve üstünl:le durulmağa değmez; 

sümmettedarik bir ifadeden ibaret kal
maktadır. Bu delilleri daha fazla müna
ka~ayı ve ınüdAf aayı gi,irütecek sebep 
d,rmcy~nm~ za ·~ gRrL\rijtp l 

Şimdi, gelelim cinayetin amillerine ... 
Cinayetin amillerine gelince, ileri sürü
len şey, bir çiftlik ihtilafı sebebile kar
deşi Hasan Alinin ve aru:sırun, Kazım 

ve arkcılda~ları tarafnıdan öldürülmüş ol
masıdır. Bu ihtilaf da, Gülizarın dede
sinin yanında çalışan ve Kılzımın dayı
sı olan Süleymanın, efendisinin uzan 
müddet süren hastalığından istifade e
derek, onun sandığından çaldığı tapu 
senetlerini, bir kolayını bulup kendi ü
zerine geçirmesinden doğmuştur. Bu 
yüzden mahkemeye varmışlar, Gülizar· 
la kardeşi Hasan Alinin ve an::sının da
vayı kaaznmaları ve çiftliği geri alma -
ları korkusile, Süleymanın yeğenleri 

Kazım, Şükrü ve üç ark::daşr, Hasan 
Aliyi öldürmüşlerdir. Bu cinayetten 
sonra, Gülizann anaoınrn da ayni suç
lu, yani Kdzım tarafından yaralanıdığı 

ve öldüğü, kararname münderecatından 
anla~ılmaktadır. Bu cihete, demin de 
i'aret ettim 1 

Bütün bu işler, 931 senesinde vuku
bulmu; ve Gülizarın Kılzımı 935 se -
nesi içerisinde öldürmü; olmasına na
zaran, aradan dört sene kadar bir müd-

sebebile, Gülizarın ceza kanununun 450 
nci ma4_dcsinin dördüncü bendi hükmü• 
ne tevfil:nn idam ... 

Muııvi:ı Sadun, bir an durdu ve de
vam etti: 

- idam olunması iktiza etmektedir. 
Koyu kahve rengi b:r manto giymi~, 

başına simsiyı:h başörtü örtmüş otu • 
ran tıknazca, esmerce ve orta yaşlı Gü
lizar, tavrım bariz surette değiştirme
di. Fakat, dika~le bakanlar, hafifçe sal
landığının ve burun kanatlarının la • 
mıldadığının far kına vardılar 1 

- Ancak, bu suçu, yukarıda tadat 
edilen ağır ve şiddetli tahrikin tesiri 
tahtında ika eylemiş olduğundan, 51 in
ci maddcninin Z nci fıkrası nazara alı • 
narak 61 ve 450 nci maddeler muci • 
hince cezalandmlmasım istiyorum. 

Yarım saat süren iddianamesini bi -
tiren r.mavin Sadun, yerine oturdu. Re· 
is Refik, Gülizarın avukatı Cemile sor
du: 

- MUdafaaya hazır mısınız? 
- Bendeniz hazırım. Fakat, cürmün 

vasfı hakkında biraz uzunca söyliye • 
ceğim. Vakit de gecikti. Tensip huyu • 
rursamz, yakın bir güne ... 

- Peki; yalnız müıdafaamzı tahriren 

veriniz. 
_ Hay, hı::y. Huzuru devletinize tah-

riren de arz ederim 1 
Reis Refik. aza Cihat ve Abdl1rrah -

man Şeref, duruşmanın devamım, 15 
şub:ıt pazartesi saat 10 a bıraktılar. Ba§ 
mlıbaşr Kadrinin işaretile ayağa kal -
kan Gülizar, birdenbire söz söylemeğe 
ba~ladı: 

- O, benim üzerime bıçakla yürüdü, 
cf endim. Ben, tasarlamamı§tım yoksa 
onu öldürmeği .... Hem onlann bana et
tikleri ..... Biraz da benim hakkımı ara -
yın; kıyasıya gitmeyin; çoluk, çocuk 

sahibiyim ı. 
- iddianameyi sana vekilin anlatır. 

İyice anlamın, galiba 1 
Avukat Cemil, seslendi: 

- Sus, Gülizar! Gel, dışanya 1 
Gülizar, basamakları inerken, göz • 

leri yaşarmış halde: 
- Ah, diyordu, şimdi ben asılacak 

mıyım? 

- Yok, yok, Gülizar 1 

- Ama müddeiumumi "idam" dedi 1 
- Dedi, ama sonra başka şeyler de 

söylcl:li. Acı duymuş, helecana kapılnuş
tır, diye cezanın değiştirilmesini de is

tedi! 
Gülizann, yüzü gUldü: 

_ Yaa, öyle mi? Hay, Allah razı ol-
sun .... sağ, var olsun 1 

Ve gülerek, geniş bir nefes aldığı sı
rada birdenbire eğilip, vekili Cemiiin 
iki elini birden §3.pır, şupur öptü l 

ldet geçmiştir. Bu kadar zaman evvel Cenaze merasimi 
vukubulmu; olan böyle bir hadisenin Tahran büyUk elçimiz Enis Akay-
ruhi tesirleri, ne' kadar zaman devam k 

genin, ndsı Viyanadan lstanbula na -edebilir? Bu hususu, Gülizar hakkın - • 
Iolunan kızı Jale Akaygenin cenaze 

da tatbik edilecek kanun maddesinin ""ğl 
merasimi yarınki çarşamba günü o e 

tayini noktasından bilhassa mühimdir. namazını rnUteakf p lkşiktaşta Sinan 
Bunu, yalnız bir bakımdan, bir cep- k · J ı 

pau camlinde icra edilece tır. a e. heden değil, birçok ıahısların bu gibi ~ R 
1 Akaygen, merasimden sonra ume ı 

hadisat karşısınıda duyacakları teessür hisarındaki aile makberesine defnedi-
derecelerini gözönünde tutarak, müta - lecektir, (Öğle namazı saat on ikiyi 
lea ve münak!lşa eylemek, icap eder. 

yirmi sekiz geçedir). 
Suçlu Gülizar, böyle ağır suçlardan Merhum Jnleye haktan rahmet diler 
mütevellit derin intibaları uzun müd -

kederli ailesine tekrar samimi taziyetdet muhafaza edecek yaradılışlarm en 
terimizi sunarız, 

güzel bir misali olacak bir haletiruhiye ----------------
ta§ımaktadır. Maznunun bu fxtrat ve ka-
rakterde olduğunu, suçu i;lemeden ev
vel nasıl bir intikam hissi taşdığını, ilk 
ifadesinden ve fiilin cereyan suretinden 
istinbat etmek, mümkündür. Bu itibar
la, kardeşinin ve anasının maktul K! -
zım tarafından öldürülmesinden doğma 
büyük tehevvürün devamlı tesiri altın
da, ağır ve şiddetli bir tahrik neticesi 
olarak, Gülizarın Kazımı öldürdiiğünü 

kabul etmek, icap eder. 
Katlin taammüden yapılauı olması 

TUrklye Tıp Encilmeni 

Türkiye Tıp Encümeni 10 Şubat 937 
çarşamba akş.ımı saat 18,30 da Etıbba 
odası salonunda. toplanarak doktor 
Osman Şcrafettin \'e doktor Ali Şükrü 
taraflarından tifoda nükaha serumu 
iJe ted:n·i; profesör Nazım Şakir tara
fından selim tabiatlı lymphocytaire 
menengite vakası, profesör general 
Cemil t.arafmdan kan.ser hakkınd:ı 

tebliğlerde bulunulacaktır. 
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Cariye a lım satımr 
Osman oğullarının sarayına ilk gi

ren yabancı kad·n Bilecik Tekfurunun 
kızr Nili'ıfer hatundur. Ayağı pek uğur
lu gelmemit olacak ki ondan sonra ay
ni saraya ancak Bizanstan ve Belgrat
Urı bir kaç prenıeı girebildi ve Osman 
oğullanrun kadın ihtiyacı akıncılann 

ve denizcilerin getirip Avrat pazannda 
satılığa çıkarılan tutsaklardan temin o- - Karıcığım, niçin mplı gözliiğiin-
lunmağa baıJandı. Daha sonralan iıc elen uıifade etmiyorsun? 
bu iti esirciler yapmağa batlacb. - Na.nl uti/ade edeyim? 

Bu aütunda allimelik taalanmaaı- - Sapı mı kınldı? 
na tahammW edemem, onun için tarih - Hayır, ama /aydmı yok. Bile-

ıilaileaini burada keseceğim, hatti en meı ziklerimi ıakmağı unutmU§um. Seyir 
bur eaeri Sevr muahedesi olan dejenere cilere onları göstermedikten sonr0t
ırillilenin eon oğlunun kendi bahçıvanı- neye yarar! 
nm kızını aldığını da yazmıyacaktım. . . - -
ne iae .•• 

Maksadım kadın itlerinde padi§ahm 
haJb niimune olduğunu göstermekti. 
Halk da padiphlanna bakarak qkları- 1 

nı para ile satın almağa döküldü ve eı-

Varyetede bir numara. Boğazına 
kılıç sohan varyete artisti, bu sırada 
şöyle dii~ünüyor: 

- Karıma bir ıiirl~söz geçiremi
)"Orum. Bin kere söyledim. "Yapma!., 
cliye; hiç kulak asmıyor. /~te, oyun kı
lıcımla gene soğan doğranıq! 

- Y a;ı/dar ohun sana! Sen yG§ta 

bir çocuk, böyle miniminnacık bir çu
cıığu dövdüğü için, utancından yPrin 
dibine gPÇrneli! - ,, ......... 

- Sen, büyüyünce ne olmak ilıi
yorıun? 

-Öğretmen! 

Mecid ye köyü, Ç• 
H§lnln v - zlyetı ve ........ , .... 
m a maktn elerl e 

1eonuşuldu 

Şehir meclisi dün saat o• 
rinci reis vekili bay NedP -~ 
tinin başkanlığında toplan.......-..:. 

Geçen celsenin zabtı 

sonra Mecidiye köyünün .~ 
takarrur eden imar ,ali•--· 
yapılan haritasının tetkik " 
dair fen işleri encümenin ... 
klğıt okunmuş, mUUdye 
gönderilmiştir. 

Romanya muhacirJerlnla 
miş balandata Çeltik çil 
Uvri kazuının Çanta kö~ 
rak başlı başına bir kl1 
ması ve Çeltik adı vertım..ı 
millkiye endimeninden ıel• 
okanmuf, kabul edllmiftlt. 

Saçlan daimi nretie 
mahsus Aletler için yapılall 
menin tllsdfkine dair mt1at1' 
hlye endimenlerlnln mutt.e
tasr okunmqtur. 

Azadan bay A vnı Y afı• t/IJI. 
bu makineleri kullanaeak 

Jerlnl Avrat puarmdan ıeçmeğe batla· 
dı. 

Bu itte Şer'i ıerifin parmağı hayli u
Jlalldur. Çünkü bu alım aatnm tacil e
den mahk:emei ıer'iyelerdir. Vaktin ule
mayi k:lrami bu itleri k:olaylqtırular ve 
aflamlqtınrlardı. Yine ulemayi kiram 
ttind Oaman ıl>i babalannm tuttufu 
70Jdan pprak eıini pazardan satın al
mak isteyip bir kızı niklhlamak i• 
teyince ballan da ona uyacağım ve ken
di kir ve ldıiplerinin baltalanacağını 

dtlfünerek: bu genç padiphm arz\19UDa 

Bin üç yüz elli dört yılı, yazın 

ilk günlerinden biriydi. 
Gilnef, İtalya dağlarmm Kurtarmanın cezası •• 

"f ennl ehliyet,, l haiz oımalafl 
ne itiraz etmiş, berberlerd .. 
bakkmda tumulltl feaal 
aranmunun dotra o·---
liylemlttlr. Bay Avni Yald 

kartı gelmitlerdi. 
Ok:uyuculanma bir cariye danu hak

kında mahlıtemel ıer'lye ılcfilerinden 

çıbnlmıt bir vesika 11UOUJ0rum. Beki 
devirde mahkemelerimizin nelerle ul· 
raıtıklan haldanda gilzel bir miuldlr: 

"Mahmiyei Bursa ıühl~Jnııadan 
Mevlana Himmet Efendi. ile Ahmet 
mıılıfili ıer'i ıeri/e Bayram bin Ali 
nam kime.meyi ihsar ııe ÜHnM tak
. :ri dnm et}.üp tur·- · l• ·ıapıtm on altı 
gün mııkaddem ifbu Rusyeıüla.nl Şa-
kire ...tın qire cariyeyi uyubu ıer'i· 
y.dm .alime olduğu halde merhum 
Bayramdan 6500 /ulda ahçaya iftira 
11e IP.$ellüm etmilfim. Ellıaleti lumhi 
ailcrolıman cariyenin uyluğıaula mad· 
de demekle maruf manm salıir olup 
ln bı katli.nele nmıı' e 0

1 :wİtın ıııul U" 

lunup red olunmak talep ederim de
diJrıe pbbeuüal merkum Bayram ca
rlyei merkumenin Hlair olan ırıaha-
11111 kıdemine ve madde idüğine mün· 
lıir olmağın lıwmu mahur 11e itmaba 
ı· .. ııukuf u iu:ta olan kimeınelere 

· rnüracaaı laım gelmeğin bilfiil mala· 
ıniyei merlcumede beratı padifO]ıi ilf. 
nü eııibba olan Mevland Sadullalı 
11e cerrahlardan wtad Hısır ve üıtad 
Melımed mecfui pr'e 1aasirun olup 
irn' anı nacır eyledüderinde fillaalcilca 
cariye& merhumenin sahir olan manr 
• nıaddedir ve Mdistir, milftri mü
ft- - .:lc\":ı iftirt evledil;ıe,. ıonra su
lıur eylemiJtir cleyu meJcU,. Himnw.ı 
E/enJi müvacelıesiıule laaber t7erdilc
lerinde ol ki vakidi.ı- ı . ~ıale rı k:ııb-il 
imla olundu,, 1023 (1614). 

Cö11alüyor · · .!te=-.lei ıer'iyelet' 

yalnıa caıfye ahm aatımile de fil, batd 1 
onlara mUteallik bütün davalarla mq
gul oluyorlardı. Fakat haydi, bdm aa
tm almak iptidai lnanlarda her yerde 
görülegelen bir Adetti diyiverelim. Fa
kat oğJan\ahm atımına ne denir? 

Dr. o. ş. ·ıuDAC 
OT: 

B. A. H. Tanyeri'ne: içki yaaağı 

çamlı tepeleri ardından ytlluıeliyor, Tre 
.niyen denizinin durgun ve mavi lula
rma altın pullar eerpiyordu. 

Fandi şatosu yalc;m kayalarm Us
tilnde bir kartal yuvası gibiydi. Engin 
ufuklan gözetil yen mugal ve kulele
rinde &raSll"I. bir nöbetçinin tulgası, 

zırhlan ve uzun mızrağı görünüyordu. 
Fa.kat burası timdi bir kartal yu. 

V881 değildi. Burada bir melek oturu
yordu. 

JUlya Gomaza. yatağmda doğrul
du ve oda himıetçislM eeelendJ: 

- Clva.mıa!.. Şu perdeyi SA;! •• 
Genç bir kız koşarak bu emri yeri

ne getirdi. 
Jillyanm yUzlbıde yaz sa!>ahı dal. 

plandı. 

önce, bembeyaz bir çift .gtlverçtnl 

andıran mini mini ~-· &tlaa 
~dmi ~ ~~~. tt9'ft 
meıt~r ~ ~~'fılzmetçhtnr 
umttıfl mma işlemeli terlikleri giydi. 

Sonre. ledetten örlllmUş gıöl beyaz 
ve dilzg1bı bacaktan; ince bir gecelik 
içindeki dtt.zgnn ve kıvrak vtlcudil, dol 
gun göğatl meydana çıktı. Fakat irl ve 
renk renk çiçeklerle işlenmiş olan ko
yu mavi klaıonoya bilrUndiiğil zaman 
yalnız bqı gört1nüyordu. 

İri kara gözleri, kilçU.k burnu, kı
zıl dudaklan, omuzlara sarkan kıvnm 
laynm 1111.Çlan, aevimll yt1zU. ve gU1Um-
1eyifl, eeelali. Onu birdenbire gören
ler: 

- Bu, gökten inen bir melektir. 
Derlerdi 
JUlya gerindi ve derin bir aeviru;le 

mınldandı: 

- Buglln hava ne kadar gilz.el! •• 
Hizmetçiye döndt1: 
- Ka.hvaltmıı balkonda yapaca-

flm. 
Balkona çıktı. Burası tatonunde-

niz tarafmdaydı. Aşağıdan mini mini 
dalgalarm yowıılu taşlara c;arpmaam
dan çıkan seeler, birer aşk fısıltısmı 

andırıyorlardı. Genç ve gtlzel kadm 
kendisini o kadar yttk8ekte buluyordu 
ki, görUnmez bir kuvvetin onu bir an
da eu engin ufuklara. dolru havalan
dıracağmı sanıyordu. Doğrusu bunu 
sanki ietiyordu. 

Derinden bir kitara le8i duyuldu. 
İçli bir 1eB N&poli layılarmm ya-

laaklandaki etüdünü münaıip bir za
manda rıqredeceğim efendim. 

Ş. u. 

nık bestelerinden bir yenisini söyltl
yordu: 
Bugün güne§ daha parlalt, 
ÇUnkü it.al.yanın en güaeltni göriJ,yor .. 
Bugün rüzgar daha oynak, 
Çünkü onun yüzüne ııe saçlamaa riril. 

triıyor ..• 
Bu şarkı ge~ şövalyelerin otur

duktan kuleden geliyordu. 
Jlilya'nm yUzUnde gittikçe artan 

bir haz okunuyordu. 
Hizmetçiye sordu: 
- Bu şarkıyı bir kaç defadır işiti

yorum. Kimdir? 
- Askerlerin hiç birini tanmıam; 

sorduraymı. 

Çıktı ve biraz sonra döndil. 
- Leandro Del Ka.st.ro •• 
Jtllya bu yakışıklı, r.ıeld ve eeeur 

~el~ hatırladL Kocası lhtlysr 
Kont v~ Kolonııf: ~toda pek 
~ 'Süfunuyonfu. Geiıc;" it~ bü deli
kanlıyı hiç olm!.Z88. at gezintilerine 
beraber alır, onunla pek gtbel eev1şe. 
bilirdi. Fakat bunu yapmıyordu ve 
yapmıyaeaktı. ÇUnkU onun g6zlerl hep 
!fU enginlerdeydi. Hep oralara bakı

yordu ve oraya her zaman bakabilmek 
içindir ki bu kalede, böyle, bir pa.pu 
gibi yaşıyordu. 

O enginlerde kimler vardı? 

• • • 
Kanuni Sultan SUleym.an İran tıze.. 

rine giderken Barbaros Hayrettin Pa
ta da seksen dört kadırga ile Meaina 
boğazında görilnmtlftii. 

Haberler biribirlni kovalıyordu: 
Barbaroa. Recyo'yu :zapt.et.mit ve 

yetmlf yaşlarında olmaama rağmen 

kale kumandanmm on sekiz yqmdaki 
gl1zel kızını çok beğenerek evlenmiş ... 

Barbaros, §imale doğru yoluna de. 
vam ediyor. 

Barbaros, Sen Loeido'dan sekiz yüz 
esir almış. 

Barl>aroe, Çitraro'yu yakıyor. 
Blitün İtalya kıyıları ve Roma kor 

kudan titriyordu. Halk dağlara doğru 
kaçıyor. 

Fakat BOD bir haber ortalığı yatış
tırdı : 

Barbaroe Sardonyaya gidiyor. 
Faruii p tosu derin bir sessizlik i

çinde uyuyordu. Vakit çoktan gece 
yansını da geçmişti. Kuledeki nöbetçi 
bile mazgalın dibine c;ömelmiş, uyku-
ya dalmıştı. . 

Bu sırada bir kaç sandal kayalık-

Halkın Dilekleri 
Sahcıların fena muamelelerile kim meşgul olacak? 

Taksimde Bedri Ziya imu•ile yazılıyor: 
" &lediyenin §i1"iyet edeceğim ~~ uğrafmaatna 

im.kan yok. FoJca.t h4lktın 90k wv.w olan 'bliyle bir oo. 
.eyet~ de acaba 1oim 1Mfg'Ul olaomk1 

Sabahleyin satWtlorla ~ 6lÜmlere aaJbG düc1otıt 
ettmu mi?. Bunlardon pek 90ğu in.9tJfltJ halotıret etme~ 
kadm' vanyor. Biraz pcızarlık mı etmek '8tedttı4.z ,· he. 
men ~.ı&m.fte pt.1!11* UratttUI. Y G maı. ~ tJnb. 
wpw1 ~. ,.. ... rok- Blae Wc.....,.. 

W1fJ Mm6ft bu Uci oUmle olacaktır. Aooba, bir 8Gt1CM1n, 
bir ~ km'f' bu 1«Jdato açsk bir ~ hakki 
,,.. mcdır,. ŞüpheN yoktur. Bımunla berclb6r, ahfveri§ 
edenl.er 90k kere 1mın olduklan tçtn, yüzlerine 1«ıpl1an 
1oılpamaktan ba§m ellıerinden hiç bir fe11 ge'Jmez. 

Ytıkandtı da söylediğim gibi bel.edjye aıbtf08'&, acaba 
aabahlan mahalle aralarmt.ı da uğnya:rak bu gibi aatı. 

cslarla da~ obmaaıat' '*'~· 

Yazanı 

Kadlrcan 

KAFLI 

Jerln senede bir maayeae 
keyfiyetine de itiraz da bal 

Bay Fuat Fazlı itin ...... 
tarafmı göstermJf, on4ill..,
lerlnl kullanacak berberleı* 
ler mektebinde açılacak ~ ... 
reçtrtlmelerinln doğru o1a....-:: 
sürmüştür. 

Endimen. namına bay Gallr 
yar izahat vermif, berberle~ 

larm dibinden sUzWerek kalenin du- sek f ennl malGmat ara 
varl&rma kadar aokuldu. İçinden yüz aneak elektrik ile lşllyen 
kadar karaltı çıktı. İçlerinden biri lletl kullananlann bu h 
mugallara doğru kement attı. Sonra akıllı vukuf sahibi olmaları 
tmııandı. İkinci, tıçUnctl, betincl ka- leeetlni söylemiştir • 
raltJlar da onun ardmd•n yukan çı- Neticede talimataamed• 
kıyorlardı. O kadar imla yWaıeliyor. kelime tadllAtı yapıl_.. 
1&rdı ki ctftz bir )19l'de koflukları a- rllmiş, mazbata endimenln• 
aalD'Cl.. -·~·. 

tık karaltı.~ ,cıkar CllmQ... ~.- bafb bir te1 
betçinln gnt1ağma parmaimı dayadı. tından perte•be sl•I 
Temiz bir ltalyanca De: flzere ~timaa nihayet ve 

- ölmek Lsttyonan aPmı aç! <OndiUdalfOll ınaldndm 
Dedi. Sonra ikinci karaltıya. d6n&- 1-nırlflfG'I talimatıuaıW,. 

rek tilrkçe şu emri verdi: IJlfamızd• bıdacabınuJ 
- Kara. Mura.t, bunun yanma bir 

levent koy. Knnıldamnl& kaldmp ~ Az erbaycanhlartn 
fi atam! 13 Şubat cumartesi ... t ıf. 

Apğısı en az elli kolaç derindi. Fa.- minöl111 Halkevinde Asc 
kat gecenin bu vaktinde bu derinlik htlup tes'it edileceiindeD 
BODSUZ görUntıyordu. baycanhlann gelmeleri rica 

Bir merdivenden indiler. Davetiye yoktur. 
Bir koridordan geçtiler. İçlerinden mil§ttt iti genç kadım 

birisi: nnsa onun kalbini de ....... .-~" 
- Şurada olmah. •• Ben 111 balkon- Kapı nerdeyae ~ 

da giSrmttşttlm onu... Leaııdro genç kadınJD 
Diyordu. tmdald halini ~ 
İkinci koridoııın &ıUnde blrdenbl- kıyordu. Onu yakmdaD ---·~ 

re durdular ve ldlçttk bir gQrlllttl oldu. tl kollanna almak için 
Palalarm panltım orayı aJdmla. &ilzel bir fll'88.t oıamırıdı;_,..a 

taca.k gibiydi. - Fakat geliyorlar. ~ 
Yakmda bir pencere &ÇJ1dı ve~ cekler! 

andro'nun BeSi p.tonun kaim duvarla.- Dedi. Yorganı fırlatıp~ 
n anamda akisler yaptı: ve ipekten bir gömlek 

- Türkler! .. Tllrkler kaleyi butı· kadmı kollarma aldı. 'D•ılll'll"'~ 

lar!. .. Sililı başma!... çırpmmalarma balmıadd• 
İlk karaltı bir küfür •vurdu: dan bir haz duyarak, tal 
- Allah belbmı vera!n ! YUrU- indi. 

yün!... Şatonun avlusundaki_.:..tll. 
neriye, sesin gel(tiği pencereye doğ rine fırladı ve dörtnal ttUJ"'-

ru atladı. Fakat genç §ÖY'llJe da.ha ~ • • • 
vik davranmış. ilk kapıdan geçerek Kadın gQzelliğini A 
tekrar kapamıştı. daha iyi anlıyan Tllrk _ -_JJ. 

Jülya birdenbire doinılmut. oda- gQzel kadım da ele geç~ 
sına giren adama bafırm.ılb: Jer, fakat bir teaadtıf o 

- Burada ne anyonnmuz! Çıkı- nm bozmuştu. 
nızı Jtllya görtınilee b&)alır'll' 

- Sinyora, Tllrkler buradalar... korku atlatmıftı. Genç 
Kapı aamldı: oeden 1IODJ'8 bu gt1ze1 ..__ .. ,._.-, 
- ı.te.. Neıredey8e gireeekler. ç.. yerteoe\'leceğlnl umnıut 

buk k&çmız! heeabı yanht çılnmltl· 
- Tllrkler mi! TDrk1er ha.!... kadın, kocuma: 
Sanki gllltımsnyordu. Şöva11"78 - Bu kt1stah dellPJlli 

çıklfb: 1ıdır: 
- Çıkmız. Giyinmeliylm!. DemJe, Vespazyo K 
- Fa.kat vakit JOk!... 61dUrmttştti. 
Genç ve gbel kadın niçin yataktan İfln ulı tudur ki: 

çıkmak ve kaçmak tat.emiyordu! kocadan. bu nemli ptodA" 
Delikanlı bu «ece Kontun ve töval. ten atan taıbanms 

yeterden bir çotunun bulunma)'lflDJ yordu. Akdentzin her 
fil'l98.t bilmiş, JUlyaya aıahip .olmak l· liklerl anılan Tllrk .-......-
çln ~un a.partmwıma tadar aokuJ- TUrk saraylannı fıttellÜI; 
mUfbı. ll'akat Tnrkltrle ~ :ıpıya göttıren tMwdOttı °'* Jrnm .. tMM .....- ..... -.ni l•ntJro'ta ..... ..-:-: 
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"8 l'İirı" etıder'' markalı lacivert kupa gö-1 Ötede zurna ve çifte nara lupti tür • 

1 
Ul"de Yok ..• Ekınelceğiz, yine gelip küsünü tutunnuş: 

S4~tnlerin hepsine sesleniyor, yanına 
ltteidırıp arnbayı tarif ec!ip soruyor, (Gör 

ik!) cevabını alarak mahvoluyordu. 
hç~e~e bunlar? .. Acaba bir kaza mı 
r ll'dıler? •• Markoya söz yok, fakat .:dJk haıancadır. Bir teYden ürkerek, 
!bea.i lnaztp bir felakete aebebiyet ver· 

Pİ1di~ .. Yoksa? .. Biraz yüreğine A1 ser-

8-d:rabıacı lbrahim aia iyidir, bottur. 
"- in-; bununla beraber beygirlerine 
hir-ll"abasına i.ııkhr ... Bozuk kaldırımlı 

~dde L Lt b• } •• ..&!! •• 't ~ . . , Dl:!r~ ır yo goruu nnı, gı -
~ ılerıy., .. Abdülvehap paıa mezar. 

çıksa da: 
-s .. 
~ Ur arabayı, illaki bu yoldan ge · 
~ 2 1 dese tbrahime söz dinlete -.. 
ıı-ı! 0111tr, bir gün evvelki yağmurdan 
ile IL~e. Çamur. Edimckap111na gelin -
~nn: 

~•tnnrzı kesseniz ileri gitmem. 
'-ci ~terim aizi. ötesi için bir mu

'-~ ~basma binini •. mi dedi de on -
ş· 0 Yle yaıphlar. 

~: ~ çevrilen geçicilere Aıal bat -

~Bir rnuh_a~ araba.mda, ~ 
)eld· feraceli bır taze; solda fındıki 

lr'rneli b" k ,__ ••----lık . :n........ ır oca woarı ••• uu:znr zı. 

Ah doni doni, cum tika doni doni 

Dah1l ötede, krenete, kabadan çifte
tellide. Vapur dwnaru fesli. yandan 
yırtmaç mintanlı, aariak yÜn kuf&klı iki 
omuzdaı, iki.i de matiz, (yallah yav • 
rum!. yallah yavnım!) tempolarile, 
karşılıklı göbek lavmnadalar. 

Beride, bir pahrdı bir gürültü. O • 
roapu bolıçuı oynayan Uzun Ç&rtılr • 
lar. On beı, yİnnİ ağzın bir arada yay
garau, kahkahası •.• 

Daha beride cırlak cırlak zuma, 
gümbür gümbür davul, gürq havaa.rru 
tuttunmıf. Orada da 20, 30 ki,ilik bir 
küme. Yine önlerinde dibine dan ekil • 
mit binlikler, meze artıklan. 

Hepsi de zom ... iri boy, takkeci ka
lıbı enseli, kara sakallı bir kalem mü -
meyyizi, setreyi. yeleği sırtından fırla.t
mıı. Etrafa meydan da okumuş: 

- Çıksın benimle kapışacak delikan • 
h!. 

Bir Haddehaneli: 
- Eyvallah Bey baba! .. diyerek Ol' -

taya ahlmrt•· Öylesine tutuşnnıtlar ki 
güreşin kıran kırana dedikleri .. 

Çayırdaki bıı.şka başka simalar, bat
ka batka sesler ve na~ler, başka bat
ka C',ekor, daha bitmedi; arkası var: 

( SPOR / 

HoJanda .. Galata-
saray maçı 

Gaıatasara-., 4 - 1 
galip qeldi 

Şehrimizde bulunan Holanda mek
tep gemisi takımı ile Galatasaray ara
sında Taksim stadında dün çok sami
mi bir maç yapılmıştır. 
Maçı Galata~ray 4-1 kazanmıştır. 
Oyuna saat tam 3,·l:l de başlandı. 
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Bir gün evvel çok sıkı bir maçtan çı
kan Galatasaray takrmrnrn sakatla· .Husnlini'nin biiyiik oğlu l'ittorio ile nene; b;r iinivcrsite talebesi olan nişan-
nan oyuncularmın yerine bazı yedek lıısı Rivoli ge~•:m oün el'lenmişlcrdir. Burada iki yeni evli nişanlılıkları zc.
oyuncular ahnmıştı; ve takım şu şe- manında yanyana bulunuyorlar. 
kilde te~il edilm~ti: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hızır - Hüseyin, Relik - Hicrt, Romen Başvekili Em ·rgana otobüs 
Reşat, Bekir - Şevket, Haydar, Sua- k ? 
vi, Lütfi, Haşim. Ankaraya işlem iyece mi 

Oyun çok temiz ve seri bir şekilde k t 1 '-? 
geçti. llolanda takımı içeri.1:1inde çok De Va 1 ge ece K 

Eminönü ile Emirgan arasında oto
büs isletilmesi etrafında Belediye fen 
heyeti tarafından tetkikat yapılıyor· 
du. 

seri oyÜncular bulunan bir takımdı. 
Holandalılar ekseriyetle soldan iniş 

ler yapıyorlar ve Galata.saray takı

mına çok tehlikeli anlar yaşatıyorlar
dı. . 

Devrenin sonlarına doğru Şevket 

ilk ve biraz sonra da ikinci golü yap
tı. Böylece dene sonuna kadar 2-0 
Galatasaray üstünlüğü ile bitti. 

!kinci devrede Holanda mektep ge· 
misi ta.kımı çok enerjik bir oyun gös
terdi. Bunun neticesi olarak bir de gol 
yaptı. Buna mukabil iki gol yiyerek 
sahadan 4·lmağ10p ayrıldı. 

Holanda mektep takımı buraya ge
len mektep takımları içinde en iyi oy
nayan bir takım olmuştur. 

Şehrimizde bulunan Romen elçi..;i 
B. Telemak, bir iki güne kadar Anka· 
raya dönecektir. 

B. Telemak memleketimize gelmesi 
mukarrer olan Romen Hariciye nazırı 
B, Antoneskoyu kar~;rlamak üzere üç 
gün evvel Ankaradan gelmişti. Fakat 
şimdi Romen Hariciye nazırının mem
leketimizi ziyaret tarihi 15 şuha ttan 
sonraya tehir edilmiş bulunuyor. 

Romen Hariciye nazrn, dokt<lflarrn 
sıkı bir tavsiyesi üzerine, nihayet bir 
hafta daha istirahat etmek zaruretin
dedir. Böbreklerinden rahatsız bulu
nan nazır ayın on beşinde Atinada 

Bebekten sonraki güzergahın oto
büs i;;Jiyemiyecek derecede bozuk olda 
ğu anlaşılmıştır. Bu itibarla otobil.I 
i~letilmesine müsaade edilmiyeceği 

anlaşılmaktadır. 

Ekmek narkı 
değişmedi 

Belediye nark komi..-;yonu dün top. 
lanmış, birinci nevi ekmeği 11, ikind 
nel·i ekmeği 10 kuruşta ibka etmiştir. 
Francala fiyatı da değiştirilmemi!t:tir. 

bulunacak ve Balkan antantı konse- ----------------
yine Romanya namına iştirak edecek- j Polis Haberleri 1 ~~~ İçin Eyübe gid«:eklerdi. Cörcfü. 

-.q ınii? 
öt·· 

~~r müsün, öldürür müsün? •• Ayni 
Macuncu, büğülü ile, baıttan qağt ----------------

tir Fakat ondan evvel, doktorıarrn tav- iki yavru sütlen 
- ('!;:._ 
~diki •• 

"-la. 1 fakiri, birden silkindi: Ka:r
heıi 'nnı '-bıinin Eyüpte olduğu fiİp• 
it ~ tdirnekapıaı gibi bir lif edildi
' t tı~ geldi hatırına geliyor. Son
~ ~te, Eyüp sultan hazretlerinin 

••ne .gidecekti. 
t>erh 1 lıiJ.,. ..• • faytonu Edinekapıa mezar-
.... •urd" d'· ..\ uru. 
~ l"l a.._ hOıuna.. Aradıir ôr.1ardi da 

~ .~~ ~~ 2ade, fİmd.İ de bbristanla-
1" tnağa baılaıdr. 

ıı... doPkapı, Mevlanıekapısı, Silivrika • 
-ıtırıdlftndakj llle7.arlıklarda, servilerin 'eaa, ta§lann arasmda dört dönüyor, 
~~ ~ e · IOrguaunu tonıyor, aaidra b • 
~!~ ~ cevabt alıp faytonun aomyah 

l) •11nc oturuveriyordu. 
~ ~kanh, kabirler araunda kabir ._ 
~~: e dursun, biz gelelim Çırpıcıda -

~~~ alaturka sekiz buçufu geçm.i,, 
~l'C\ı aklapm,. Çırpıcı çayırmm en 
it, ıth lı.alr vakti... Her tarafta, tevk, ne-

1(:""• ala ala hey! brzmı aJmı,. 
~ttı~ arabalarındaki kibar talmn, 
l'ttı..._. ıler ve hanfendiler, karıılddı j.-. 
,. 'l"Jtı r-
11"-l'l fnl\raını geçtikten sonra qna 

'•ii kıvanuna getinnişler.. Yüzleri 
1Ciı'?1~ içleri ferah, keyifleri keyif .. 

~ se,~1eı:t~ hasrrlann üstündekiler, 
~ltı-1 a~rıncisi, dolmalı, helvalı ye • 
~.~i~ aılece gelenler; bir ağaç alb
.~ ~· efendi efendi, hannn hanım, 
~~la., 1 a ve gürültüye uzaktan seyirci 

L IJcj~ • , 
ııı,.1. tısı- S . .. 1 . k' .._,,, · esı guze , sazı pış ın ar -

' çi~ t~playarak düıenler. Celir gel
'lıt" gır sofralanru kurup çakış~ 

t~vk· l\ill\i, ı tuttunnaf!a başlryanlar. 
ltt l"tft.1: ~atır çutur taksim geçen bir I 
~~:~le. (Adam annn!) diye mani 
{~ıı hi llni, bostan dolabı gibi gıcır • , 

11,-~ I" kenıan fasıla verir vertne2, 
"> eyt; d' b' 1 "'~. I(· . ıye ır gazel meyani çe -
,~&i llni, darbuka ve 7.illi maıa anı 

fil t~sında <Efendim hu, nasi • 't ~· e_c~Ui taksirat yahu!) diye ae -
l'-...._ ıı-ışıyor. 
'I ...._ ... , 
ı ... • -.... 
• ~t ··-· .. : tia, .................... ______ _,_ 
.1 ,ltllatıaı ~ muayene ku-;onu 
~ 011 be doktorumuz Pazartesi gtlnlerf 

ı !it~ 1~§ buçuktan yirmiye kadar ga• 
~ "-t l• ~hanesinde, Cumartcsı günleri 

J ~~~en 19 a kadar Uleli Tayyare 
1 tııı,tlıt oıcu rı ikinci daire Uç numarada 
~ ~~cuıanmızı yedl kupon mukıı• 

\ı ... ~Ulc 1 cder. 
t~~~ll l'~llııtatıkıarı doktorumuz da bu 
ttlııı ...... ~dl tanesini biriktirip kendlslne 
strı 9. :2 curnıı.rte:ıl, salı, perşembe 
~' Qe t.f u arası Akııarayda, Millet cad

'~ll.ııe!ıı;atpıışa camii karşısındaki m~ 
........ ilde to~uldarımza bakacakbr 

••••••••••••••••••••-••••••••n••••• .... • 

falsolu, Osman P•ta martını çalmada 50 b •t • J •k 1 • • • 
Laterna. gümbürtülü tempoaile yüz~ yaşını ı ır ı ıerı ıçın 

lık polkayı gürletmede... Kuklacı, er • A tJ k ) 
meniden dönme tatı Ahmet. (Hayya!) ÇJga ÇJ arJ 30 
kumandalannda; cambui Habeı lamıu1, } 
sırbnda becaklannda pembe fanila ile memur ar 
don, perendeler atmada, hıklaldar lal • 
mada ... 

iskemle lnıkl11e111 çingene bei'dat 
kunnuı; yanında lantc: keme.neli ve pe.t
laık tefli iki çalgıcısı, sözüm yabana ar .. 
navutça, 

Kuti kupi, 1oUt\ more, 1culonçrlo. 
havasi1e kuklalarmı zıplahyor. San, 
lamuzı, mavi entarili, lc::anı kaJ kara • 
göz, sedef diı lapti kanlan kızlan, ~ 
culdan oradan oraya aeğirtiyor. K.-t • 
lan: 

- FalciaL Kulcunıklu, maydanozlu 
fala bakanın! eli~ yayık yayık bağır • 
mada ... Tazeleri: 

- Paşam, beyim, at lcunıtu, sana bir 
çifte göbek lovırayun! diye yantaklık • 
ta. .. Çocuklan: 

- Eeeleeendi, ver bir metelik, bir 
hampur çekeyim!.. diye eteklere yapıt
ınada ..• 

Saba seslerinin türlüsü: 
Sucular; limonatacılar; şerbetçiler; 

kağıt helvacılar; horoz fekerciler; ma • 
hallebiciler; fıstıkçı fnldıkçılar; ıuaam

cı, dolmacı bacılar; misvak, kalemis ya
ğı. tubih satan hacı babalar ... Arkala • 
nnda koca koca balyalarla: 

...:.. Fes var fesuı! .. diye sinleri kes
kin keskin uzatan Tunuslular ... 

Sailler, meczuplar, alelacayipler de 
dolu •.• 

Kollanndan yedile yeclile Rll!İt oku -
yan imalar ... Mc*ke, ı~dine ilahilerin· 
geveleyen, kucaktan. elleri çocuklu, 1 

Akarap kanlar ... Omuzundan göğsüne I 
ve arkasına bet altı çömldc: sarkıbıut I 
Deli Salih .. Elinde sapsız bir maşrapa 

ile kırık ağızlı bir teati, (sebil, aebilul • ı 
lalı!) diye dola~n, çipil gözlü Küçük 
Hüseyin ... Kirden muşambaya dömnüt 1 

hrrkaırnın göğsü topluiğnelerle dolu iğ
neli baba... Hamamdan kaçmıt kadar a
nadan doğma, bir çuval parçasile yalnız 

=~· mahallini kapamış, Çıplak Meh -ı 
Ayak piyasaıındaki tiplere de bir göz I 

gezdirelim: 
Cüvey bra§lı. mavi gözlüklü, kolalı 

yakalıklı, yakası laranfill~ eli baston • 
lu veya temsiyeli tık beyler ... Billur 
yatmaklı, saten dö liyon feraceli, etek • 
lerinin arkası tümürlü, böcek kabuğu 
iskarpinli kıt hanmllar- Alpaka çeket -
li. pike yelekli, altm saat köstekli, ba
bayani tavırlı, kamil ve efendi halli kt
rantalar ... Kapalıca yaşme.k feraceli, 
şemüyeleri beşlannda, gö-zleri önlerin -
de, kadın kadmcıık labldı, arta yaşlı ha-

tunlar. { A.rkaı var J. 1 

Belediye zabıtası memurlarından 

bazdannın elli yaşını bitirdikleri için 
vazifelerine nihayet verildiğini yaz
mıştık, 

Bu memurlar emniyet üçüncü şube 
müdürlüğü tarafından tahdidi sinne 
tabi tutulmuşlardır. 

Memurlar Valiye bir istida vermiş
ler, kendileri ücretli memur oldukla
rından tahdidi sinne tabi olamayacak
larını, daha henüz çalışacak bir yaşta 
bulunduklarım bildirmişlerdir. 

Hepsi birer aile ge~indiren bu me
murların şikayetlerini Vali ehemmi
yetle nazarı dikkate almış, haklarında 
yapılacak muameleyi Dahiliye vekale
tinden sormaya karar vermiştir. Ge
lecek cevaba göre hareket edilecektir. 

Bir minare geriye ahnıyor 

Sirkecide Reşadiye caddesindeki 
küçük bir camiin minaresi yaya kaldı
rımı üzerinde bulunduğundan gelip 
geçenler burada müşkülata uğruyor
lardı. 

Belediye bu minarenin geriye çekti
rilmesine karar vererek bir ınünakasa 
açmıştı, Dünden itibaren minarenin 
yıkrlarak geride yapılmasına başlan
mıştır. 

1 
Son günlerde yapılan bir ağlanm 

müsabakasında resmini gördüjiinüıl 
~ocuk birinciliği kazandı. 

siye ettiği bir haftalık katt lstirahatı zehı·rıendi 
b<nup, iki seyahati birden ihtiyar et-' 
meğe kalkması, srhhatini bozacaktı. Taksimde Abdülhak Hamit cadde
Netice itibarile, B. Antonesko, Atina sinde Yıldız apartımanında <>turan 
seyahatini müteakip, ağlebi ihtimal bayan Hatice süt~ü Yordandan pey. 
Tevfik Rüştü Arasın refakatinde ola- nir almış. Elma.<J ve Ziya ismindeki 
rak şehrimize gelecek ve buradan An- iki çocuğuna yedirmiştir. 
karaya gidecektir. Çocuklar yarım saat sonra sancı· 

Romanya Başvekili B. Tataresko- landıklarından iklc;i de :Etfal hastaha· 
nun Ankarayı ziyaretine gelince, en ne.'.ine kaldınlmışlardır • 
salA.hlyetll Romen Jna.hafilinden aldı- OTOMOBiL ÇARPTI - Amerika 
fımız malumata göre, B. Tatare..cıko, sefarethanesine men~up 3152 numara· 
Nisan ayında Ankaraya gitmek arzu- 11 otomobil Aksarayda Ordu caddesin 
sunu filhakika göstermiş , hatta bun- de 10 yaşında Fikrete çarpmış, muhte
dan Ankaradaki Romen elçisi B. Tele- lif yerlerinden yaralamıştır. Fikret 
maka da Bükreşteyken bahsetmiştir. Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıl-

Fakat ziyaretin tarihi henüz tesbit mıştır. 
edilmemiş bulunuyor. IKt KUl\1ARCI YAKALANDI -

Beyoğlunda Hasanın kahvesinde Ar
Romanyanın yeni Ankara elçi..-.t B. 

tin ve Zeki isminde iki ikişi kumar oy
Telemak memleketimizdeki vazifesin-

narlarken cürmü meşhut halinde ya· 
den ~ok memnun olduğunu ihsas et. 

kalanmı~lardır. 
mektedir. Kendi.c;i evnlce müteaddit ----------------
defalar memleketimize gelmiş olduğu kMı bayan Telemak da Istanbulda 
gibi, şimdi vefat etmiş bulunan, refi- doğmuş bir Romendi. 

Gezintiler: - -
Yalnız Türkiye 

.. Anayasa" da bazı düzeltmeler 
oldu. Ona yeni düşünceler katıldı. 

Yurdun idaresinde tutulan yolun, 
daha aydınlık görünmesi için bu la

zımdı. Bunların . içinde ben, en çok 
devlet milliyetçiliğinin yer alışma 
sevindim. Artık hiç kimse, kafasın • 
daki yabani aşılarla ortaya çıkamı
yacak, "fikir hürriyeti" maske.sinin 

arkasına sinerek, memleketi içeı iden 
vurmağa kalkt"amıyacak. Son on 
beş yılın tarihini alıcı gözle araştı -
rırsak, bu fikir hürriyetinin pusudan 

çıkmadığını görürüz. 
Bir adam, bir rejime inanmış ola

bilir. imam ruhunda kaldıkça ona bir 
şey diyemeyiz. Fakat bu inan, eser 
halinde ortaya çıkar, şunun bunun 
kafasını zehirlerse, artık düşünüşün 
kutsal surlarından ayrılmış, iş olmuş 
demektir. Kanunun "kuvve" ile 
"fiil" e ba ka başka mana verışı, 

"kıyas" ı körletemez. Zaman olur, 
ki bir kitap yaprağı, bir bıcak, bir 
bomba kadar yıkıçı işler görür. 

Diyelim, ki inananın kastı yok -
tur. Davasını yalnız bir ideal aşkile 
ortaya atmıştır. Fakat nazariye yağlı 

bir paçavra gibi ortalığı tutu§turur •. 

ve hep Türk! 
S. Ciezgin 

sa, buna kim göz yumar? Kim onu 
.. fikir hürriyeti" nin dokunulmaz, 

el sürülmez bir çiçeği diye benim • 

ser? .. 
İspanyada kan gövdeyi götürür, 

memleketin yarısı öteki yarısını kı .. 
lıçtan geçirirken, bizim sağ ve sol • 
larımızm da sesleri duyuldu ... Mad

rit" tekileri haklı göstenneğe yel • 
tenenler bile çıktı. 

Bir estetik isyanı süsü verilerek, 
tarihin büyük vatanseverlerine sal ~ 
dırıldı. Bütün bunların düzme yal • 
dızını silkiniz, altından yine o kor • 
kunç yüzün belirdiğini gö~ecekc;iniz. 
Komiinistliğin yerleşmesi için her 
şeyden önce vatan sevgisinin silin • 
mesi gerektir. Ne vakittenberidir, 
s()ylüyorum. Böyle düşünenlere, bu 
düşiincenin burada kökleşmesini is· 
tiyenlere, saçtıkları tohumu mürek
keple sulayanlara, bu vatanın bir 
lokması, bir yudum suyu, bir soluk· 
luk havası haramdır. Propagandası• 
m yaptıkları "cennet" e gitsinler. Ve 
gidecekler. Çiinkü artık bu fikir kob
ralannm şahlanmalarına göz yumul· 
mıyacak. 
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Sabıkalı ve serseri hırsızlı RAD'YQ 1 ~:,.,_ BiR, "lABiTiN 
Beş kişiyi yaralayıp bir z.avallıgı Programı fi ~~eı: ~AT 1 QALAf.ll 
Öldürdükten sonTa l}akalandı ooı.ı: m:şattATI: 

Saat 12,30 PI&.kla Türk musikisi. 12,tsO 

Halk katili 

Dilnkü sayımızda da haber verdiğimi?. 
gibi evvelki gece Kadirgada çok acıklı 
bir cinayet oldu. Beş ki§inin yaralanma
sı ve bir kişinin de ölümile neticelenen 
bu cinayet hakkında yaptığımız etraflı 

tahkikatı bütün tafsilatile yazıyoruz: 

CiNAYET NASIL IŞLENDl? 

Kadirgad:ı Gülhan sokağında 18 nu
maralı evde oturan Hasan Basri, evvelki 
gece evin alt katında karısı ve üvey oğ· 
lu ile konuşurken Cst kattan bir gürülth 
duyulmuştur. İlk önce, kedinin ~ıkardığ: 
tıkırtı sanılan bu gürültü içinde duyu- ı 
lan hafi! ayak sesleri uzayınca Hasan 
Basri entarisil.: yukan kata çıkmış ve so
fanın elektriğini a'.imak için elini uzat
tığı s·rada da iki kol gırtlağına sarılmış
tır. Hasan Basri derhal kendini kurta
rarak yabancınm üzerine atılmıştır. Bu 
esnac!a gürültüye koşan üvey oğlu Rıd
van elektr:ği yakmıştır. 

I~ı'.: ki'.rş ·s:nda yabancının üstü ba~ı 
yırt 1~ serseri kılık!.ı biri olduğu görülmüş 
llir. Bu adam, odaya bir başka birinin 
girJ'ğini görünce bıçatrını çekerek sal
dınmı ve ilk önce on sekiz yaşında bu
lunan Rıdvanı sağ bileğinden yaralamı§
tzr. Yar-..ıb, derhal kendini dışarı atarak 
ıokağa çıkmış ve istimdada başlamıştır. 

Hasan Basri, bu esnala yatağının 

altmda bulunan tabancasını cıkarmı~. 

ve imdat işaret vermek için bir el ateş 
etmiştir. Hasan Basri, tabancayı havaya 
ate§ ederken bir an yukan bakmasından 
istifade eden serseri hırsız, keskin kun
duracı bıçağını zavallı adamın gırtl:ıl:'l
na saplam ştrr. 

Hasan Basri, yarayı alır almaz boşa· 
nan kanı görünce eliyle yarayı tutarak, 
sokağa fırlamış ve: 

- Ölüyorum .. Beni eczahaneye gö
türün t diyerek kapının önünde yere yı
kılmıştır. 

Adı Nazım olan serseri, sokağa çıka:

Havadis. 13,0!5 Muhtelif plA.k neşriyatı. H,00 
Son. 

AKŞAJU NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 PUl.kla dans musikisi. 19,30 

EminönU halk evi sosyal yardrm ~ubcsi na• 
mma Tıp FakWtesi c.loı;cnUerinden opera • 
tör Ahmet Fahri. 20,00 Vedia Rıza ve at' • 
kada.,ı&n tarafından TUrk musiklsl ve halk 
pt'kılan. 20,30 Bay Ömer Rıza tııra!mdan 
arapça havadis. 20,45 Cemal KA.mll ve ar • 
kadaşlan tarıı.tmda.n TUrk musikisi ve halk 
§arkıları. Saııt ayarı. !?1 ,111 Şehir Tiyatrosu 
operet ktsmı tarafmdan bir temsil. 22,10 
Ajanı ve borsa haberleri ve ertesl gUnl\:ı I 
programı. 22,20 PlAkla 10lalar, opera ve o
peret parçalan 23,00 Son. 

BCY RSA 
8 2 ~37 

lllLlllılnud» yılı1ıı lfaro•tlı otu.ulur ıut 

rladl' ıuuııuııı•lı- ıcun-ııJrrdlr ~ıkarnlaı 

"IUtt ı:ı dr knııarııış ... ıtı~ ll)ulı.ı•ı ıır 

• l::!terllD 
•Dolar 

PARALAR 
1b 

ll!K -

• ŞtllD Avuı 
turya ııa -

tın boş olduğunu ve alt katta oturduk· •Frank 117 - •Mark 2~ 

larını gördük. Hemen pencereden tırına- •Liret 2l. -
.. 1 •Belçika l"r ~t -

• ZloU ıı~-
• Peogo 

narak ust kata çıktım. Pergerle pencere- 1 • Dn.lımJ 2
J _ 

yi açarak içeri girdim. Salim. dı§arda 1 • lsvıçre Fr 76 _ 

l '. -
·~y li. -
•Dinar tu.-

bekliyecek '1em gözollük yapacak, hem • Leva ~ - Yen 

<le be:ı'm attığım eşyaları tophyacaktı. 'Floriıl 6'>,- •Kron lsveç ~ -
Gürültü yapmışım. Ondan ötesini bi- •Kron Çek. 7& - • Altm lt12l -

1• • b' Pezeta • Banknot :ıws 
ıyorsunuz. Bırile boğuşurken başka ı- •----------------• 

ri geldi. Hemen onu bıçakladım. O ka-
çınca öbµrü tabancaya sarıldı. Ona da 
vurdum.,, 

MÜDDEiUMUMi İŞBAŞINDA 

Müddeiumumi muavini Feridun Ba· 
gana, evvelki gece sabaha kadar tahki
katla meşgul olmuş ve dün sabah, cina
yetin işlendiği evde iki ehlivukufa ke

Ç €KLER 
• &..ondn 617 - • Viyana •. '.!& o 
• Nevyorlr U.7! S~ • lıladrto 11 84IH 
•PaıV ı7ıs~ •B4!1rUıt 1D.111 
• M.116.no Jb.I 661 • VU'fOY9 ı,lll~;'ı 

• BrUkseJ 4.7 .77 • BudaPf'!şte i.~76 

• Attna 8i biS • Bllkre, 10~ t 9 
• Cenen. 8 47l! • B4!1ll(T'Be t!HIJI~ 

• Botya 1\4 84;j • Yokohama 2 7~U 

• Amsterd&m' l 4 •Jt • Moskon ~ 4 9.l 
• Praır 22 7 & • Rtokbolm , ı ıtti 

§İf yaptmruş ve katile cinayeti nastl İile- •------E-5-H--A-M·------ı 
diğini itiraf ettirmiştir. 

Tahkikata, dün akşama kadar Alem-
1ar polis merkezinde devam edilmi~, on 
beşten fazla şahit dinlenmiştir. 

1ş Banlrn.sı 10 -
• Anadolu 2t b 

R.ejl 1,7f-
Ştr Rayrty 

Herkes Rılnlı 101. -
.lX I 

• 1113$ T .Hor ı ~26• 

rr..n:ınJ 

•Çimento 
Ubyon Del 
Şılrlr Del 
Balya 

1Clektr1Jr 

ıl (X) 

14,bb 
J ()ı 

J,00 
.ı~ 

Anlatan: Menlikli Haydar 

Bir türbedardan anahtarı alıp bir 
. diğerine vereceğim, bunda ne 

günah olabilir? 
48-

Onun içiıı biz ~aret habrinin icc
bını yap.yoruz. Halbuki siz Türkler 
cahil olduğunw.dan Muhammedin hem 
öldüğüne, hem doğduğuna, hem de yü-
rüyüp gezdiğine hep ağlarsınız.,, 

İsmim Haydar olduğu gibi esasen 
Bektaşi evladı bÜlunduğumdan, mer
siye ve n!ti~erifleri bildiğimden Bağ
datta.ki Şii kübrasmm, bahusus İngiliz 
lerin kırk bin lira vererek Bağdatta 

ikamete mecbur ettik'eri Mehmet ve 
Hadi gibi Hint raçalarmm pek dostu 
idim. Onun için bir aralık Bağdatta 

Germanşaha giderken Horasanda İ
mam Rızayı ziyaret edeceğim diye bu 
zatların delalet ve tavsiyelerile bir ta.. 
kım Acem zairlerile birlikte yolculuk 
ettim. Germanşahta bir bUyilk Şiinin 
evinde mi.safir olduk. O vakit benim 
şerefime yapılan bir ahengi anlata
yım: 

Ben oldukça Farisi dilini bildiğim i
çin burada Acem A.limlerile konuş
tum. Kendimi sevdirdim. Emniyetleri. 
ne mazhar oldum. Onun için bir çoğu 
yeşil ve beyaz sarıklı olarak imamlar 
ve ahontlar da ~erefime yapılan içti
maa gelmişlerdi. Çalgı takını.lan ha
zırlanmıştı. Yahudilerden rakkasalr 
ve rakkaseler getirilmişti. Arapların 

(Yalelli) !erine mukabil Acemlerin 
(Vey ey) leri ba.sladt. Derhal ulama· 
nın ba.~1arından sanklar çıktı. Ortaya 
rakılar geldi. Hep beraber çekişttrı1. 

meğe ba.,ıadı. Rakkaslar oynuyor. 
rekkaseler göbek atıyor. Altm işlemeli 
hotoz, konan gayet geniş ve etrafı ~
peçevre altın pullarla işlenmiş pembe 
entariler, ipek bUrUmcekten gömlek-
er, iç ta.raftan sırmalı ipek kuşakla 

iyice sıkıldığından beller incelip me
meler portakal gibi kabartılmı§ bir 
halde olarak giyinmiş genç kızlar mey 

lil seyahatleri mektep tatilinden i~ 
fadc ederek yapardım. 

A.ra.bistanın her tarafında :MulıJS" 
rem ayında konturatlar değişir. ~-
hut yeni konturatlar o zaman~ 
edilir. Hele Kazimiye, Nccü ve J{~t· 
bel! türbedarları değiştiği zaman ı:; 
be anahtarını alan yeni tüzi>edal' 
Acem ziyaretçilerinin mikta.n ~ 
dikkate alınarak on bin liradall ııır 
bin liraya kadar vali olan zata bedi
ye namile para verilir. Meşhur ,a.İ~ 
den Leyla Hanımın zevci olan 
Paşa dahi bir aralık Bağdatta. \'&.Ü ~ 
!arak bulunduğundan böyle bir ~.t 
mak variyeti karşısında kalmış, f P

istikametile me.qhur olan bu mt bit ır 
man bu parayı ~lıp almamak hus:: 
da vicdan! muhakeme geçirmiş, ~ 
kendi kendine teselliye medar o 
Uzere: 

- Bir türbedardan anahtarı aı.cr 
ğım, bir diğer türbedara ve~ 
Bunda ne günah olablir?.,, dit' 

Diyerek altınların cazibesine 
yanamıyarak almı~. fakat valil~ 
a.yrılrp giderken Balfdatlılara bed dfl 
ettiği teva.tfü suretile şayi olm~ 

O devirlerde bir çok Arap ıJ( 

leri doğru ve dürUst olan nı~Ul' )14 
nezdinde naili meram olmak içil\ 

türlü fedtık!rlıkta.n ~kinmezlcrdi· ~ 
ra ile olmazsa icabında ölümle telı 
de kadar giderlerdi. ~ 

Katilin arkadaşı sabıkalı Bahriyeli 
Salim de polis ikinci şube memurları ta
rafından dün yakalanarak isticvap edil· 
miştir. Salim, inkar etmiş, Nazım ile hiç 
alakası olmadığım söylemiştir. Fakat 
dinlenen diÇer şahitler ve katilin ifadesi, 
Salimin suç ortağı olduğunu meydana 
çd;armışt r. Dün Salimin metresi ve an
nesi de isticvap edilm0ştir. 

• • • • D 2l :ı l'ra.mYaJ 111,71 , da.na. çıkıyor. Çifte kaçkır ve parmak. 

Nitekim eski ceza reisi Hopalı bit 
sım bey Şamda hakimken cin~ bit 
meseleden dolayı ma.hkQm ettig'l ~ 
ada.mı kurtarmak için kendisine el 
her tUrlU teklifleri kabul etnıee~ 
geceleyip. evini basmı~lar, Aşım ~' 
7.eVcesi kendisinin önUne çıkıp cJ'. 
ettiğinden biçare masum ka.dın~ 
hançerlenip şehit edilmiştir. ııut' 
henüz berhayat olan Asım beY ~ 
tulm.uştur. Gene bu kabiJden sert ti!' 
çelik gibi inhina kabul etmiyen ~ 
za. reisinin başına Bafıa Hasaıi ~ 
de bir külhanbeyinin evlat ve & ,;ı. 
bütün müddet hayatında be~len:ol1' 
şartile itma edilerek içi pislik tte' 
bir oturak döktürülmilş, bu rezal~ ,. 
son derece müteessir olan zavsl 

1 o• 
damcağız memuriyetinden istif~ 
geceleyin kaçıp gitmeğe mecbur 

• . .. m H,n ttıbum 4,llb 

"tstlk.Oahllt 116. • Aıı.Adola 1 5,9~ 

S:rcenı lııttk •b- • Anadolu n ij J.b:> 

1921' A .. A.lladolu m 
Dün akçam geç vakit mlddeiumuml S. Emı.rum 11~- MUme!lsU A ı t.60 

muavini F'cridun B·•gana Alemdar mer ---·------------• 
kezinde tahkikatla meşgulken İstanbul 

müddeiumumisi Hikmet Onat da gelmiş, Zahire satışı 
suçluları dinlemiş ve tahkikatla yakın- 1-----------------ıı 
dan alC:kadar olmuştur. 1 - İTHALAT: Buğday G13, çavdar 80, 

ÖğrendigVim'ze göre katil N!zım ve arpa 169,15, bulgur 15, yapak 17, tıftlk 
H 8/ 4, a!yon 1/4, beyaz peynir 32, kll§&r 

suç ortağı s:ıbıkalı Salim bir haftadanbe· 1/4, un 10 8/ 4, kepek 121, mısır 21 1/4, 

ri şehrin muhtelif semtlerinde bir çok nohut 12, fasulye 9, pamuk 5, haşhaş yağı 

yerlerde hırsızlrğa te§ebbüs etmişler ve 1 l/l? ton. 
bir yerden de mühim miktarda para İHRACAT: Yapak 204,15, tiftik 76 8/ 4, 

ı razmol 176, kepek 19 3/ 4, fasulye 34,5, lç 
çalmağa muvaffak olmUf}lardır. Polis ceviz 15 ton. 
tahkikata devam etmektedir. 2 - SATIŞLAR: 

Buğda.y yumuşak kilosu 6 kuru§ 21 pr. 

!arla şaktrtılar etrafı çınlatıyor. Bu
rada ulama da bütün bütün zivaneden 
çıkıyor. 

Benim maksadım burada olup bi
teni iyice görilp anlamak olduğundan 
içkiye pek ehemmiyet vermedim. Da
ha ziyade etrafa dikknt ettim. Buraya 
hariçten gelen misafirler kapıyı ça. 
!arken içerdekiler: 

- Ya Allah!,, 
Diye bağırıyorlar. Buna mukabil 

dı~andaki misafir de: 
miştir. ·d'-' 

Şimali Arnavutlukta ise bir bl sıılJı' 

çıkmaz, silah sesine koşan devriye polisi ~------..----.----• 
SA.U Çart:ımba 

rada.n 6 kUru!J 26 paraya kadar, Buttday 
sert kilosu 6 kuruş 37,5 paradan 7 kuruş 
2,IS paraya kadar, buğday kızılca k1Jo3u 
6 kuruı 10 paradan, arpa ldlosu 4 kuruş 
315 paradan 4 kuruş SS pıı.raya ka.da?', çav
dar ktosu 6 kunııtan. mıSTr beyaz kilosu 
4 kuruş 25 paradan 4 kuruş 30 paraya ka· 
da?', mısır ııo.rı ki103u 4 kuruş 30 paradan 
ıs kunıoa kadar, yua.t kilosu ıs kuruştan, 

kuşyemi klosu 13 kuru!J 32 paradan, Sl'• 

ııam kilosu 17 kuruJ 16 yaradan 18 kurup. 

- Billah, yahut Bihatm Hüd! ! ,, 
Diyor. İçeridekilerin ''BiJla..lı., ya

hut "YA. HUdi., diye bağırma.lan dışa
rıdan gelen için berayi ihtiram ayağa 
kalkbklanna de1a!et edermL,. Dıı::ıri
dakinin de (Billah) diye mukabelede 
bulunması "Allah hatm için kalkma
yınız.., ma.nasma gelirmiş. 

belası vardı. Mesela bir vali veY8 !Jf)cf 
tasarrıf, kaymakam müstakim ~l ıc6' 
ta.bit e~raf denilen adamlara bır ıcJ9' 
yiln bin liralık 3..sannı elli lira.Ya plç 
tmna.dığı veya buna benzer se~şdl' 
le o adamların keyflerine alet ol pt" 
ğı için haremlik. yahut seıa.nıtığtt1 ıccf 
cerclerine parmaklık veya pancut Nevzatla karş·laşmrş, onun da fini ola-

rak üzerine atılarak kanlı bı~ğtnı sol 
"koluna saplanuş ve yokuştan yukan doğ 
ru kaçmağa ba§lamıştır. Burada önüne 
Uç bekçi çıktığım gören Nazım, delice ' 
etrafına saldırmağa b:ışlamıştır. Bu es
nada bekçi Mustafan·n da bumunu ya· 
nya kadar kesmiş, bekçi Hasanı sağ ko· 
lundan, bekçi ~·:.ikrüyü de ellerinden ya
ralamıştır. Bundan sonra gene kaçmağ:ı 

aavaşan serseri kasap dükkanı önünde 
yakalanmış ve halk parçalamak icin üze· 
rlne hücum etmiş, polisler tarafmdar. 
yakalanarak elleri bağlanmış ve Alemdar 
nahiyesine götürülmüstür. 

Evinin kapısı önünde yere yıkılar. 

Hasan Basri, otomobile konarak Cer
rahpaşa hast:ıh:ı.1esine götürür~rken öl· 
müştür. 

KA1'1L N fZIM Kİ UD}R? 
, 

Karagümrüklü Nazım diye tanınan 
bu serseri katil, henüz bir haaa önce ha
pishaneden çıl:m:ş s.ıb:k:ılılard.:nd r. 
Yalnız hırsızlık yap~"kla meşhur olan 
ıerseri ifadesinde h: d·seyi tamarnile iti
raf etmiş, şunları cöylemi~ tir: 1 

- Hapishaneden yeni çıbnı~tım. Sa
bıkalılard:ın Bahriyeli Salim ile buluştuk. il 
Bana bir bıçak verdi. Beraber hırsızlıÇ 
yapacakt k. Du evden geçerken üst ka-

Takv·m 9 Şubat 10 Şubat 
2; Zilkade -B Zilksde 

Jlltı d O(;'tlf'J 7 04 7o1 
;un blltışı 17,~;; 17.36 
°iRban nnmR7. 6 1:; 6 l;'I 
1ğle nıınıft.% 1228 19 28 
lkln.11 nıunllr. 1 fi , f '1 15, 17 
Akşam oam1ı1 17.35 17 3tl 
Ylltsı nlltıllt.7. 1900 1907 
im.sak 5 2.J 522 

Yılın ı;cı,;en gtınlen 40 41 
Yılın ırntıın ~lnlcr :125 324-

ISTANBUL 

Şehir 

BELEDIYF.SI 

1 i q at ro s u 
Fransız T;yatros 

O;:ıeret Kısmı 

Bu akşam saat 
20.:;o da 

BAHAR TEMiZLi(; 
Komedi 3 perde 
Yaz:ı.n: F. Loru::dale 

Türkçeye çeviren: 

GED!KPAŞA 
AZA!~TA 

Bu a!::'l~ ~~at 21 

FLORYA 

ıııııımııım 

1 111..11~ 
ıınnnil 

A\·ni Gıda 

Kapı açılıp da misafir içeriye gi
rince evvelemırde hürmet için yere 
oturmuyor, ayakta duruyor. Hane sa
hibi tara.frndan bir kaç defa: 

- Bin~in (yani otur!) 
Yahut: 1 --

kadar, beynlr beyaz kilosu 42 kuru§ 87 pa- - Büermayt! (yani buyurunuz!) 
radan 44 kuruşa kadar, güz yünU kilosu Tarzında emir ve ricalar bir kaç 
80' kunı§tan 90 kuruııa kadar, kunduz de- defa tekrar ediJiyor. Ondan sonra mi-
rlsl !:l!tl 1600 kuruştan 1700 kurup. kıı. safir iki ayaklan biribirl tnerine diz 
dar, val'§ak dertst çifti lOOO kuruştan çökilyor. Bundan sonra gene blrkaç 
1200 kuruşa kada?', porsuk derisi çitti 630 defa: 
kuruştan 650 kuru~a kadar, tilk.1 derlst 
çifti 400 kuruştan 800 kunı,a kadar, ta'Y'" - Hop binişin! (yani güzel otunı .. 
§&n derlııf adedi 22 kuru~tan 25 kuruıa nuz. Rahat ediniz.) 
kadar. Deniliyor. Ancak o vakit ml!afir 

3 - TELGRAFLAR: rahatça oturuyor. Bundan sonra. mi-
Londra mrsır Laplata §Ubat tahmllf 

korterl 24 şı. 3 Pe. Kf. 3 Kr. 48 santim, safirin önüne nargile getiriliyor. 
Londra keten tohumu LaplO.ta §Ubat taı:- Çaylar konuyor. 
mm tonu 11 Ster. 15 şı. Kf. 7 Kr. 12 ııar. Eğer çay içildikten sonra Rusvart bil 
tim, Anvers arpa Lehistan mart tahmlll lur kadehin elle Ustü kapanarak ve-
100 ktosu 128 B. frank Ki. ıs Kr. 22 san• rilmeZ!e gene bir daha doldurulup ik. 
tim, Lfverput bufday mart tahmltl 100 
llbrest 8 şt. 8 114 Kf. 15 Kr. 89 santim, ram ediJiyor. Ondan sonra: 
Şlkago buğday Harh1nter mayıs tahınlll - Şifa ba.§ed (~ifalar olsun!) 
buşe'i 184 3 / 8 ııent Kf. 6 I<r. 83 santim, Yahut: 
Vinlpek buğday Manltoba. mayıs tahmlll - Basa.fa! (Safalar olsun!) 
bu.~eu 12S 8/4 aent Kf. ti Kr. 97 santim, Devri ba.ı;lıyor. Bu suretle bir ada.-
Hambur"g • tmdık Giresun derh!ll tıı.hmil 
ıoo kilosu uı~ R. mark Kf. 78 Kr. 156 sar. mm içtlği çay a.det! burnundan geti-
tım, Hamburg iç !mdık Levan derh!ll tıı.h• i riliyor. Ben bu hali gördilkten sonra 
mu 100 kilosu 154 R. mark Kf. 78 Kr. 6 j artık (Horasan) a. gitmekten va.zgeç-

.._ııa.n_u_m. ____________ l tim. (AT.erba.ycan) ta.ra.fma dönUp 

tekra.r (Bağdad) a geldim. Ben bu tu.r .. 

madığı vesile tutularak: ~ 
- Bu mutasarrıf gavurdut· 

bid'attır.,, rd1 gtJ 
Diyerek rezaletlere ba..'.;!lanı · ~ 

tilrlü haJler bilyiltülerek işi !sys.ıı• ıııır 
dar ileri götürlililrdü. Bu sureti~ 
tasaITıfı azlettirlrler, yahut rııu sıı.P 
nf evhamlı bir kimse ise ]caÇ 

mecbur ederlerdi. (plO" 
Irakta bulunduğum bir sene sil~ 

le) müthiş surette ta.mıı~ı. ~ 
Bağdat çölünü göz alabiJdif;rl ~ ,_,
su basmıştı. Bu hal bir haylıa.rdp 
devam etti. Gittikçe sular kab ar ~ 
dan çöllerde, sandallar, ~obsl ~-~ 
miler, istimpotlar i~lemege çer_~ 
Bağdatta !kamete memur olall isıtf 
Deli Nusret Paşaya ih:iy~l~~ ,
piri çöktilğü için o da bır ıstilll~ 
tm almıştı. Fakat bu teŞebb IJScı' " 
pek geç kaldığından sular çekil~ 
timpotu çamurlara. gömUlilP # 56' 
bu yllzden bir hayli zarar etııı1 ç~ 
lar bu suretle çekilince çölde.1' ~~ 
larda ve Bağdada civar olall ~~ 
lerde kalan müterakim sul~ ~ 
etti ve bu yüzden bir sarf s ~ ...
oldu. Hastalıktan nefsi Bağda 
fat her gün yüzü a.5rnıştL 

. ~( Arkal' ~l 
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.. aa= .. ~1-L_e_v_a ıs:ız .ı m-D••m-t r·l-i ğ_I_ Kadıköy icra DairC$inden: ı 

• latanbul KomutanhAı 

le 
sat 1na1 m a Bir borcun temini için mahcuz olup' Saıhnalma 

0111· aatılarak paraya çevrilmesi mukarrer 
ısyonundan ı bulunan bir ha§ sütlü inek 12.2.937 cu- Komiayonu illnl•r1 

t~ b' likl ma günü saat 10 dan 12 ye kadar Üs·._ ___ , _________ .: 

."Clır dit; eri için 2400 adet küdar Atpazarında satılacaktır. % de 7. ci Kor için 12 tane ıİI tertibat· 
... Tt ve 2400 ndet çadır tok- 'ki b uk d ll~ı· · · · lı yangın .;.;.ndurm" e -'~b ---t. eksilt-\\.:~ ~1 . ı u_ç e a ıye resmı müşterısıne a- .,.,, aıa ~ 
-~~ -:Şu!:>it-1937 Pertembe ittir. Taliplerin mezkur gün ve saatte me ile ihalesi 19-Şubat-937 at

\~. lS de Tophanede satma)- mahallinde bulunacak memura müracaat ma gilinü aaat 15,30 yapdacaktır. 
'ısyonunda açık eksiltme ile eylemeleri ilan olunur. Muhammen tutan 420 lirada. Şart-
~ .aı.ı Yapılacaktır. (V. No. 20727) namesi her gün öğleden evvel ko • 

~. lncstnin tahmin bedeli 3960 li· lLAN misyonda görülebilir. isteklilerin 32 
~ ..... te .. nıinab 297 lirada. Şart- lı'rahk ı'lk temı·nat makbuz eya k ~ •• Y\: n Kadı!.öy Tapu Sicil Mııhafızlığm· v me -
~ ~. la \Un~esi komisyonda gö • dan: tuplarile beraber ihale günü vakti 
·'be leklılerin kanuni vesika - Kadıköy Suadiye Çolak İsmail 50- muayyeninde Fmcbkbda Komutan • 
't~~~~er belli saatte Komisyo - kağtnda eski: 20 yeni 10 kapı numara- hk Satmalma Komisyonuna gelme -

rı. (320) (508) lı evin senetsiz olarak Mustafanın tc- leri. (580) 

7 - 1e1re.~N 9 ŞUBAT 1937 -

Deniz Levazım 
ma Komısyonu 

~atınal
ilanları 

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 ol up tartnamesi Komisyondan her gün 
parasız verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunu n tarifatı dahilinde tanzim edecekle
ri kapalı teklif mektuplarını 15-Şu bat-937 Pazartesi günü saat 13 e 
kadar Kasonpa§&da bulunan Komisyon ba~kanlığma makbuz mukabilinde 
vermeleri ve bu saatten sonra verilecek mektupların kabul edilmiyeceği. 

(538) 

lstanbul 7inci icra memurluğundan: 
Mahmut Ekrem ve Hatice Melihanm E.'"lllliyet Sandığına birinci de

redece ipotek bulunan ve tamamına 4468 lira kıymet takdir edilen Balar 
köyünde Yeni Mahallede Ontemmuz sokağında yeni 31 No. lı canibi ye• 
mini Hanife ve Behiye hanesi Yesari Naip Tevfik zevcesi Nesime hanesi 
arkası şimendifer hattı cephesi On temmuz caddesile mahdut ve evsafı a• 
fağıda yazılı bahçeli bir evin satılma:;ına karar verilmiştir. 

Evsafı: Haricen yağlı boyalı ze:nin ve birinci kat pencereleri demir 
parmaklıklı ve birinci kattan itibaren şahnişi havi olup birinci kata demir 
korkuluğu olan mermer merdivenle çılalır. Cephede aynca birincisinin 

üzeri kapalı üç balkon vardır. Zemin katında zemini renkli çini iki oda bir 
koridor ve mermer kurnalı bir hama 'D ve zemini kırmızı çini bir mutfalC 
bir kiler ve bir hela. Birinci katmda: Mermer bir taıhk ve camekinh bir 
kapı ile geçilen bir sofa üzerine üç od:ı bir hela. ikinci kabnda: Bir sofa 
üç oda bir hela. Üçüncü katında: Bir sofa dört oda bir hela varda. Birin· 
ci kattan arka bahçeye çılalan mermer merdiven ve bahçede bir çam ağa· 
cı olup arka hudut duvan üzerinde demir parmaklık vardır. Binanın da• 

hlli ahşap kısımlan yağlı boyalıdır. İçinde elektrik tesisatı olup zemin 
katta bir kuyu mevcuttur. Umum mesahası 156 metre murabbaı olup 100 
metre murabbaı bina zemini kalanı bahçe olan bir evin tamamı tapuda • 
ki kaydında olduğu gibi açık arttırmay~ vazedilmiştir. 

Artbrma pe§İndir. Arttırmaya iştirak edece!< mü~terilerin kıymeti 
muhammen in o/o 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi • 
nat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten. 
viriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma §!l.rtmunesi 1-3-937 
tarihine müsadif Pazartesi günü Dairede mahıılli mahsusuna talik edile • 

cektir. Birinci arttırması 22-3-937 tarihine müaadif Pazartesi günü da.• 
iremizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci artbrmada bedel, 
kıymeti muhammenenin o/o 15 ini buldueu takdirde üstte bırakılır. Aksi 
takdirde son artbrmanm taahhüdü baki kalmak üzere artbrma on bet 
gün daha temdit edilerek 6-4-937 tarihine müsadif Sah günü saat 14 

ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok art
branm üstünde bırakılacakhr. 2004 nwnaralı icra ve iflas kanununun 
126 mcı maddesine tevfikan tapu sicillerile sabit obnıyan ipotekli alacak • 
larhı diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklan ve hususi· 
le faiz ve masarif e dair olan iddialar mı ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı müıbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lizımdır. Ak· 

si takdirde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar aatq bedelinin paylaf • 
masmd:ın hariç kalırlar. Müterakim ~· ergi, tenviriye ve tanzifiye ve del• 
liliye resminden ibaret olan Belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müza• 
yededen tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz bedeli mütteriye ait· 
tir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 34/7159 numaralı dosyada 

Üsf;üdar Hukuk Hôkimliğinden: mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anla• 

~ :t- • ,. mellükünde iken kırk üç sene evvel ve-
~ rı.,6~lle aslceri lisesi için 800 a- fatile karısı Hatice ve oğlu lsmaile bun- -------------
~,~ .. don ı 1-Şubat-1937 tarın da ve!atlarile mirasçılarına kaldI
~ ~-:. i\Uıü saat 14 de T opha _ ğmdan bahsile verese namına tescili is- Artin vekili avukat Ra9it Aydin yacaklan ilin olunur. (737) 

oğlu tarafından Kartal kazasına tabii---------------------------------~~Qıı~ tenilır.iştir. \Ji ~ il a Komisyonunda açık MezkOr evin bulunduğu mahalde 20 
~ S~ U,: alınacaktır. Tahmin be- Şubat 937 tarihine tesadüf eden cumar
) • Sa .... oqdır. ilk teminatı 39 lira- tesi günU saat 14 de ketif ve tahkikatı 
~,..~e ve nümunesi Komis - icra ettirilecektir. Bu yer üzerinde mül

;,..'ClU. "eıi~~le~ilir. isteklilerin ka • kiyet veya sair bir hak iddias·nda bulu
~ k~ -~ l b be be nanlann o gUn mahalline gönderilecek 
-~ ny e era r ili sa - memura veya daha evvel Sultanahmette 

Yona gelmeleri. (313) 

Dolaybağ karyesinde Temenye mevki· 
inde sakin Ohannes Tıngır aleyhine açı· 
lan feshi akit davası üzerine müddaleyh 
tebliğ kılman davetiyeye binaen mahke

· 1~;~:·.~f ~!~Ii:b~i;:Sil~llii;s-f, lli~(an . .. 1 

. . ... .. . 

meye gelmediğinden müddei vekilinin Beyoğlu hastanesi için 100 kilo an- Muhammen bedeli 
talebile hakkında gıyap karan ittihazla balaj kağıdı (kilosu 28 kuruştan) 28 

Dk teminatı 
2,10 

tahkikat 16.3.937 salı saat 14 de talik Üsküdar Belediye şubesinin tadilen tamiri 
edilmekle yevm ve saati mezktirda yine 2 6 12 

lı · • • • gelmediği takdirde gıyab:nda tahkikata • • • Sl ,G • ' ..... 

Kadıköy tapu muhafızlığına müracaat 
( 474) etmeleri ilan olunur. 

\.ı ''"ite"- (V. No. 20729) devam olunacağına dair yazdan gıyap Y. ukanda cınsı m~dan ve muhammen .. bedellen yazıb olan. kağıt 
~t ti ~Ask "L' · · · 1600 ------ - 1 En 4 ılA ildik erı ısesı ıçın -------- karan mahkeme divanhanesine asıldı- ve tamır ayn ayn pazarlıga konulmuş)ardır. Numune ve şartname en • 

( '"1111, ~· fanila 1600 adet fani- lstanbul Asliye 3 üncii Hulm/; ğından keyfiyet ayrıca gazete ile de ilan cümen kaleminde görülebilir. lsteklil er 2490 numaralı kanunda yazılı ve-
~ 11 adet kolsuz beyaz tire M alıl•cme$indcn: olunur. sika ve hizalannda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
\:~ "--Şuhat-1937 Perşembe Kostantin Ekmekçi oğlu tarafından (V. No. 20736) 12-2-937 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
,, ~014:30 da Tophanede Sa· Beyoğlunda Yoğurthane sokağ·nda 19 (B.) (744) ' 

~'~~~n~~~··~ ~mu~~~u~M~~e ~------~------------------------------------
~~ ~;'1'caktır H • . ahın. ferağa mahallesinde Mühürdar Cadde- Be.~ilctac lldnci Sulh Hulwk HU- J d l k t J v ,_ ~28 ı· . epsınm t m sinde 87 mükerrer numaralı evde mu· • " an atma gene omu an ıgı 

6() ı... ll'adır 1Ik t • b 189 lrimliğindcn: 8.. __ """1\ı • emına kim Dimitri Ekmekçioğlu aleyhine 
)~~llıb:~er. .. l . K . mahkememizin 936/1658 numaralı dos- Hidayet tarafından kocası Arif aley- Ankara satınalma komisyonundan: 
~~~ ti>t\u : . numune en omıı- yasile ikame olunan gaiplik davas:nda hine açılan nafaka davası •:izerine müd-

• • ehılır. lsteklilerin kanuni müddeaaleyhin ikametgahının meçhuli- deialeyh Arif daveti kanuniyeye icabet 1. - Kumaşı Jandarmadan verilmek ve di~er bütün malzemesi Mü-
le L . • • etmediğinden hakkında g·yap kararı ve-

' 11o 
1
_ueraber belli saatte ko- yetme bınaen olbaptaki dava arzuhali teahhide ait olmak tartiyle Caket, P antolon, Tozluk ve Şapkadan mü • 

,.elllleleri. (317) (475) bir ay milddetJe ilinen tebliğ edildiği rilmi} ve davacı Hidayet kızı küçük Mü- ) ku tabın' d'l (21 200) yesser ile oğlu Hakkının infak ve iaıır.esi teşekkil bir taknnmm dikim bedeli (155 ruf ın e ı en • 
ıh halde müddeaaleyh milracaatta tebel· ~ · ( ) kapalı --~ 
\lL.._ _,. ~ • için ayda 25 lira nafaka takdirini talep takını kıılık elbise 1-3-1937 Paza rtesı günü saat 14 te zan 
~ ,_ lüğ etmemiş ve yevmü muhakeme ola· ' ~~~buru binasında yaphn. rak 10.3.937 çar§amba günü saat 14,30 ve dava etmiş ve davasını isbat sadedin- eksihmesile müteahhide ihale edilecektir. 
~ ~-~· leaiaatmm açık ekıilt- olarak tayin edilmiı olduğundan mez· de şahit ikame ve istima ettirmiş ve mu· 2. - Şartnamesi (165) kuruş kar~ılığmda Komisyondan almabile • 
~~ ~ 10--Şubat-937 ktlr gün ve saatte müddeaaleyhin mah- hakemesi 22· Mart 937 tarihine müsadif cek olan bu dikim eksiltmesine girmek istiyenlerin (2464) lira (50) ku • 
)~~tiiııU aaat 

14
,
30 

da Ton- kemeye gelmediği veya bir vekil gön· paz~rtesi günü saat lO a t~lik .kılınmı~ ru~luk teminat mektup veya makbuzu ile tartnamede yazılı belgeler için· 
utb...ı r d d.... ve ıkametgahınızm meçhulıyetı hasc· . . . . 

tl · ._ICllllla K • d erme ıgı surette hakkrnda gıyap kara- biyle gı'-•ap kararının iı•nen teblı'gWı'ne kı· de bu!unacak teltlıf mcktuplannı bellı giın saat (13) çe kadar komısyona 
~. h. · omısyon~ a n ittihaz olunacağı tebliğat makamına J i1 

"it ~e§if bedeli 1100 lira- kaim olmak Uzere ilAn olunur. rar verilmiş ve gıyap kararının bir nüs- vermiş olmalan (282) (727) 
~ 'kb·~ ~uklıra' da. ~m~emed~~~~ne~~~~----,----F----f-----~-------~-.-----~-.,--------~---=-~-
... :~ ""-" ':ç • • - ..--·············· ......................... __. .:.. ----.. 

' ~· ~t.ı .. e~fı komisyonda görü- DOKTOR mı~ olduğundan tarıhi i14ndan itibaren I' 1 mı e se e -, :: D M h l Aı· 1 
t "Lllleıı k Hu··seyı"n Usman bir ay zarfında itiraz etmediğiniz su- Dün ve Yarın KitaplanndandD' =·· r. e m e 1 

L .n anuni vesikala • ! ~u rette muhakcmey. e kabul olunrruya.eağı- Fiyatı 40 kuruıır.tur :~ Bevli,,e mütehassısı 
('!lıl 1 saatte komisyona S b k H kl h tah i d h'l" k 1 k k bul s li \J 

4
) a ı ase as aneıs a ı ıye ruz ve va ıa an ı rar ve a etmıı sa-, K" 'b E ..... h T 1 2191 .. (476) . . ı·· opru aşı mınonu an e : a 

~ mlltebassısı. Uleli, LOtuf, apartmıanı yılacağınız ılanen teblığ olunur. ~Hnı:ınınımaı11m-mı•--••ım--• 



ZARAFET 
OEGiŞiKLIK 

Asri parşömen abajurlu 
elektrikli divar 

LAMBALARI 
Kordonu, ff~I ve 60 wat hk IAmb&slle 

Peşin 295 krş. 
SA Ti E~oE 

Tel 44963 
Şubeıeri. Beyoğlu, Tünel meydanı 

lstanbul Beyazıt, Elek
trik Evi 
Kadıköy Elektrik Evi 
iskele cad. 
Üsküdar iskele geçidi 

Büyükada iskete meydanı 

Avrupaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden: 

Müıabaka giinleri azahl•ııhr 
Taliplerin dikkat nazarlarına 

t - "20., Maden M.._.. " "10,, Jeoq yetiftirmek üzere müaa
t.b ile Avrupaya "30,, talebe tal.ile~. Lteldilerin appla 
ld prtlan hais ............ . 

A. - Tlbk o1m.k, 

B - Maden oc:aldumda pllmailllecm lrabillyette ve ııhhati tam ol
mak "Sıbbl muayene .Anlmnda JaPllaakbr.,, 

Şirketi Hayri yeden: 
Saat 23. 45 de köprüden Boğaza yapılmakta bu 
nan gece seferinin (11 Şubat 937) Perşembe güoi 
akşamından itibaren yarım saat sonra (Yanl24.1&'. 

de kalkacağı ilan olunur. 

üsküdarda tramvay temin edilm!ştir. 

BA VRAM Vakla••vor 
GALATADA MEŞHUR . 

EKSELSVOR 
Elbise Maiazumm tekmil dairelerindeki T R N Z 1 LA T L 1 

Satıpndan istifade ediniz. Şu cetvelden bir fikir eclinebi&ninizı 

KUDJa!tan Pardesüler 11 1h Lir• Gabardin Pardesüler 17. %Liradan Erkek Koetümleri 14 1h 
d•n Mandleberı Pardesiiler 23 1Aa ,, 1 Kadm Mantolan 13 

Trençko~ Pardesüler 15 1h ,, Mupmbalar 12 ,, Kadm Mupmbalan 1 O 

ısmarlama elbiseler iki prova ile 28 "la liradan it:it:a 

EKSELSVOR da bulacaksını 

IŞIÖA T AHviL OLUN 
CEHVAN iÇi 

C - Lile me•IWI olup Fnnmca, Almanca, .ln,ilizc:e dillerinden biri --------
tini okuyup ,...1mek, 

D - Yap 18 den afaiı ve 25 den yubn olmumık, 

Z-Maden MühendisJiti için müaa'-b imtihanı 26 Şubat 1937 ve 
'1eoloalak için 2 Mart 1937 siinlerinde Anbrada M. T. A. Enstitüsünde 
ppılac:akbr. Açılacak mGlaNlaı imtihanlarmcla lrazannut olmakla beraber 
a&ıderileeek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile Maden Mühendisli -
il için "20" •• Jeoloıluk için "10'' arumda bulunmak prttır. 

1 - Maden Mühendialiii için imtihan: Heeap, Hendese, Cebir, Mi- .,._--------
ı;..Pr, Fmilr, Kimya ve JUkanda yuıh c:lillenlen birinden, , .. ___ D r. -----ı 

4 -Jeolochlk için imtihan: Riyaziye "Hendese, Cebir", Hayvanat, N 1 ŞAN YAN 
....... t, Jeoloji, Faik, Kimya ve JU kanda yazıL dillerden birinden yapı-
~ Hastalarını hergün akpma kadar 

Beyoğlu, TokaUıyan oteli yanmda 
1-Talllile Pnderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar Mektep sokak 35 numaralı mua-

a.clMut hizmete tabi olc:luklarmdan, bu huauata mükellefiyetlerini tevsik yenehanesinde tedavi eder. 
...... 6we bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil gös ,___ Tel: 40843 _: _ _., 

llNcelderdir. 

1 - Maden Mühendisliği için: IOD müncaat 20 Şubat 937 Cumar· 
11111 atleye bdar, 

Sıhhi muayene 26 Şubat 937 Cuma 
imtihan 27 Şubat 937 Cumartesi 

lleoloııluk için :Son müracaat 27 fUl:Nat 937 Cmnarteai Öğleye kadar, 
Sıhhi muayene 1 Mart 937 Pazartesi, 
imtihan 2 Mart 937 SaL 

gün)eri olarak tesbit edilmi,tir. 

Taliplerin nüfus hüviyet cüzda nmı, hüsnühal varakumr, Mektep fil• 
hadetn:ıo:nesini veya bunlarm tasdikli birer suretlerini 4 lat'a fototraf ve 
dilekçelerini 10n müncaat tarihlerine kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü 
Genel Direktörlüğüne göndenneleri ve sıhhi muayeneleri için de tayine· 
dilmiş olan günlerden öğleden evvel Bay Hasan Apartunanmdaki Ensti -
tüıü Dairesinde bulunmalan ilin olunur. (89) (318) 

Devre·. Demiryolları 

9 uncu iş!etme müdürlüğünden: 

Or. Nihat TUzge 
1. lıci 11oıf Deri • Prenıi •• 

diğer ~Y! , ho. mil 
Babılli Tayyu• Cemiyeti kartasl 

No. l l TeL ll9ft ............. 

Abone şartları 
Yılblı 6 ayblı 1 ıyldr A1'da 

MMlleltetimizde 7SO 420 2JS 110 
Yabancı yerler. 13SO 72S 400 ISO 

~oı~ Birliğine l 1800 9SO SOO 180 
aırmıyeo yerlere l 

Türkıyenın her poata merkezinde KURUN"e 
abone ,.zılır. 

Telefon 
ldarer 24370 
Yıızı ftleri: 21413 

Poeta kutusu: ~ 
T elpf adı~i.: KURUN lıt1o~I 
~ ,.: letan\,ul Anlıua c.cW• 

V AKIT Y ıardu. 
Salulıi : ASIM US 

Nepiyat direktörü: Jlefık A. s...I 
Cumartesi günleri ,imdiye kada r lıtanbuldan Y e!ilköye saat 23,55 de 

hareket eden 46 No. son banliya katan 11 Şubat 1937 tarihinden itibaren 'I 
... ı 0,30 da hareketle Y etiJldiye uat 1,08 de varacaktır~ · a.-.--. ..... ..------~~-~-~-~ 

Türkiye Umumi Mümessilliği : 

H E[i OS Müessesa 

...... 

lstanbul - Galata, Vuyrnda Cad. l"u. ' 12' - 126 • 128 

ICASADA 
SAIClAOIÔIN1% 

PAll.A 
KUl2U 
SIR 

(~ŞM( 
VAZİ Y ETINDEOID 

ONU f"AiZl.E 
DANIGAYA-VERINJZ 

ı.1uçusi S'AATlAAIMIZI 
soQUNUZ 

. tl-' 

~OLANT~[i 
b>ANI( ONIN .. 11 

JCARArÖY PALAı-ALALEMCİ MAN 

lrnnıyeı Sondafı Miltlürlüğünden: tlfinl .ayıemlftlr. 'fenflf 
Kumkapı Anık linemau karııaında den eskiliniıa hülcmü o 

N.o 18 de Bay Şaban 25.11.936 tarihin- olunur. 
de Sanchjmma buaktıp para için ve
rllen 157 50. namanh bolloeunu ka;rbet-


