
Madrid'in merkezi 
topa tutuldu 

Asiler bir Rus tagqarecisini 
öıdüı düler 

uruş 

Artırım ve Yerli 
Mallar haftası 

Agın 12 sinde Başvekilin 
nutkile açılacak 
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Cenevrede Müzakereye Yarın Başlanıyor 
Antakya ve lskenderun meselesinin o günkü 

ruznameye alınmasını istedik 
Dr. Tevfık Rüştü Arasın başkanlığındaki heyetimiz 

bu akşam Ankaradan hareket ediyor 

Hariciye .Vekilimiz dün izahat verdi 
lskenderuna gene top ve tank gönderiliyor 

ı.. ... ~~is, 8 (A.A.) - Havas ajansı tlll .. IMllllıılll-llllllllNııR_. .... ~ .. .., 
~~M: k 
tu.~alahiyettar mahafil, Sancağın sta B. Blum diyor i; 
f u hakkındaki Türk - Fransız ihtila
~ Milletler cemiyeti konseyinin 10 
1tcı Unuevvelde toplanacak olan fevka
~ içtimaı ruznamesine ithali hak
oı ~ hiçbir karar ittihaz edilmemiş 
~gtınu tasrih etmektedir. :Mamafih 
f sa hükQmeti, Türk kabinesi tara:dan bu yolda bir arzu izhar edile
lll~_. olursa bu suretle hareket edilme
-~e hiçbir mahzur görmemektedir 
111
R4NSANIN TELKiNiN/ KABUL 

ETTlK 

.-..... .Anh.ra, 8 (A.A.) - Türkiye ile 
liuı'118a arasında ihtilaf mevzuu olup 

1ürkiqe ile Fransa 
arasındaki 

müşkülat arızidir 
Paris, 8 (A.A.) - Anadolu Ajan. 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
B. Blum, meclisteki nutkunda bi. 

zim için demiJtir ki: 
"Türkiye ile münasebatımız anr.i 

bir müşkülata rağmen hiç bir vakit 
bugünkü kadar dostlukla mütemayi:ı 
olmamıştır.,, 

'

etler cemiyeti konseyı'ne tevdi e-
~...-.. ...-...~~....-.......-......-.....-......-........._. 

esi takarrur etmiş olan Sancak QSlLWl....JtJ?·.S.WW.-:WWv 
~esinin Fransa hükumetinin nor- Fransa hUkO.metinin 10 kanunuevvel
t .... konsey içtimaında. konuşulması de toplanan fevkalade konsey içtimaı 
""C!ifini, Sancakta halkın hürriyet ve nıznamesine ithali telkini üzerine bu 
~tinin konmması kaydile, kabul teklifi de kabule müsaraat etmiş ve 
'-..olan TUrklytı bllkQmefi, gene ?inlletttt eemijet!"ll'.lt!M"i!lfiunımtllle 

Güneşli'ler Çekler'le 
3 - 3 berabere kaldılar 

Hakeme hak·aret eden bir 
adam yakalandı ise de ... 

1 <Jünluin ~: 
Renkli sinema 
Bir kol; yıl evvel ilk defa o'larak 

8eali sinemalar ba§ladığı zaman san'at 
aleminin bu pbe8inde büyük bir inkt.. 
Uip hareketi oldu. Bazı sinema yıldız. 
Zarı aeslerinin yeni ihtiyaçlara uyma
ması yüzünden 8öndü, o güne kadar 
adı sanı hiç belli olmııyan bir takım 
yeni artistler şÔhret buldu. Şimdi sea. 
li sinemadan sonra renkli sinemalar

misakın 11 inci maddesi esa.smda bu 
fevkalade içtima ruznamesine ithalini 
istem.iştir. 

Türkiye hariciye vekili doktor Tev
fik Rüştü Aras'm 14 kinunuevvelde 
Cenevrede bulunacağı haber alınmış. 
tır. 

HEYETIMJZ BU AKŞAM HAREKET 
EDiYOR 

Ankara, 8 (A.A.) - İskenderun ve 
Antakya meselesini Milletler oemiyetı 
konseyindeki müza.keratma iştirak ~t
mek tu.ere Hariciye vekili doktor Tev
fik Rilştü Aras'm riyasetindeki Tilrk 
heyeti murahhasası yarın akşamki e. 
kspresle İstanbul tarikile Cenevreye 
hareket edecektir. Heyeti murahhasa, 
Riyaseti cumhur umumi katibi Hasa.n 
Rıza Soyak ve Hariciye vekaleti umu
mt katibi Numan Mencmencioğlundan 
mürekkep olup refakatinde müşavir
ler, mütehassıslar ve katipler bulun-

PARTi GURUBU TOPLANDI 

Ankara, 8 (A.A.) - Cumhuriyet 
Halk Partisi grubu bugün 8.12.936 
öğleden sonra Trabwn saylavı Hasan 
Saka'nın bruıkanlığmda toplandı. 

1 - Dış işleri Bakanı Dr. Aras, 
Sancak meselesinin son safhasını izah 
etti ve bugünlerde toplanacak olan 
Milletler cemiyeti konseyinde Sancak 
meselesinin konuşulacağını ve bu mak
~tl~ Cenevreye hareket edeceğini biJ
dırdi. Hükfunetin hattı hareketini 
grup alkışlarla ve ittifakla tasvip etti. 

2 - Parti gurubu idare heyetinde 
münhal olan i.7.alığa Erzu.nım sayla
vı Şükrü Koçak seçildi. 

FRANSIZ HARiCiYE NAZiRi 
DA GELECEK . 

Parla, 8 (A.A.) - Milletler Cemi -
yeti konseyinde Fransayı müsteşar B. 
Vionot temsil edecektir. Yalnız tsken
derun ve Antakya Sancağı meselesinin 
ruznameye alrnması takdirinde, dr;t iş • 
leri bakanı B. Delboa bizzat Cenevreye 
gidecektir. 

dan 'l>clMedüiyor. Nihayet bir Jcaç se- ------------
ne 80tıra şimdiki siyah sinema Yerine M •• b k 
renkli Binemal.ann geçeceği an~zı. usa a amız 

~ - Çe7o ' maçında Çekr kaleci
ainin bir kurtarışı 

~Yazısı 4 Uncu sayfada) 

Donanmamız 
geliyor 

l lıQal 
ti' •e r. 7 (Hususi) - Malta ve Fh. 

t~4 Yahatıerinden dönerek cuma 

':denberi limanımızda bulunan 
~ Qaaınız bugün öğleden sonra ha. 

-....ııı;-al11tir. Donanma bir gün Ge. 
\~ • kalacak ve sonra lstanbula 

el<ttr. 

yor. Onun için sinema işil.e meşgul o
lan bütün 8ermaye sahipleri, bütün ar
tistler ufuk-ta ilk azametleri beliren 
bu değişiklik Toarşıaınd4 ne yapacak. 
Zannı dÜ§'ünüyor. 

diği gibi nihayet kavga. bizim yorga
nın başında kopacaktır. 

Bunu tanıyor musunuz? 
9 

Karakaleml.e yapılmt.§ resimle renk
li resim arasında ne fark varsa bugün
kü. sinemalar'la renkli sinema'lar ara.. 
sında da o kadar fark olacaktır. Ar
tistlerin, sinema yıldızlarının du<kık 

yanak, göz boya'ları perde ilatüne ol
duğu gibi aksedece1...·tir. Esmer güzel. 
lerle so~n, v<nJa kumral o'lanlar ara
smdaki nüan§ görülebilecektir. Riva
yete bakılırsa renkli sinemalann Ç1k. 
maM kumralların da.ha faz"/JJ şöhret 
biılm.alanna hizmet edecektir. Fa1;ot 
renkli sinemaların ba.Jlamast yeni ser 
maycler sarfını mucip olacağı için si

nema iicret'leri de o ni..,bette artaca1.·-ı 
tır. Sözitn kısası Na.srattin hocamn de-

Haaan Kum~ayı ..__ __________ _ 

--~~.._...--"""""'--~~..-.__~ ~.......-.~t 
Ad.anada Hü.kümet oadde8inin 8'Ulann yükselmeğe bafltıdığı bir aıradG 

alınan r&mi 

Atatürk 
Felakete uğrıyanlara yardım için 

10000 lira gönderdi 
' Ankara. 8 (A.A.) - Reisicumhur Atatürk Adana felAketi mü.naaeb&-

tile Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekili ve Kızılay cemiyeti reisi doktor 
Refik Saydam'a aşağıdaki mektubu göndermiştir: 

"Seyhan nehrinin taşmasile Adana ve havalisinde vukua gelen büyük 
felaketten çok derin teessür duymaktayım. Acıya uğrıyan vataıidruılara 
her zaman olduğu gibi bu sefer de ccmiyetimizce yapılmakta olduğunu 
memnuniyetle gördüğüm yardım arasında sarf edilmek üzere namınıza 
on bin lira gönderiyorum. 

Ankara, 8 (A.A.) - Kızılay Cemiyeti Genel merkez reisliğinden: 
Reisicumhur Atatürk, Adana seylabmdan teessürler duyarak yardı. 

ma muhtaç olanlara muavenet için on bin lira tahsis etmişler ve bunun ' 
tevziine Kızılayı memur etmişlerdir. 

Kızılay Büyük Şefin bu teessürlerini ve yardımlannı Türk mllletine 
şükranla haber verirken kendisinin tavsit edilmesinden mütevellit min- B 
netlerini de Büyük Şefe arzed::mıııı......,_•t P'Z W J 

Adanada 1000 ev yı~ıldı 
·Dün tesbit edilen vaziyet: 

Ölenler 100 den fazla, 460 hasta var. 
4000 kişi Kızılaqın himaqesinde, 12000 

kişiye ekmek veriliyor • 
(Yazısı 6 uıcı Sayı/ada). 

Bir Felaket Ve Bir Ders · . 
Yazan: ASIM US (Başmakal.emiz 6 ınca sayı/ada) 

·~ı11111ıtlııı111Hııtlilı111111ıtffiı1iiliil1ıııli1111ilriiiı111111t ı ı ll'jjjjjıııt11tı11 1 111ı11111ıı 11ııı•ııııı11ı1 ıııııııı111ııııırıı 111111ııııı111nflll'l~t!I 

( PEK YAKINDA . j 
j Bir Zabitin Hatıraları i 
~ f = Baştan başa zafer, heyecan ve Türk 1< abra- ı:a i manlığı ile dolu büyük bir eser IJ 
l 30 senedenberi her cephede kalıra-
! manca dövüşmüş bir 1 ürk zabiti i 

) anlatıyor l 
) Bir iki güne kadar İ. 
J * * * { 
) BUGÜN 1 
( ÇOBAN IŞIGINDA İ 
~ Kıymetli muharrir Hakla Süha GEZGIN'in çok süze1 bir hikayeli \ 
: . 
5 - mmuınca aayıfadA - -
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Madrld'ln merke!li 
topa tatalda 

Bir hava bombardımanında ölenlerin 
ekserisi kadın ve çocuk 

Bir Rus tayyarecisi öldürüldü 
Jl.ADRITIN MERKEZi BOMBALANDI 

M.adrit, 8 (A.A.) - Saat 23 de ve 
24 arasında asi bataryaları büyük çap 
ta toplarla Madrit merkezini bombar
dıman etmişlerdir. Bombardımanın 

yaptığı tahribat henüz tesbit edileme. 
miştir. 

Madrit, 8 (A.A.) - Gouadalajarayı 

bombardıman etmiş olan asilerin tay
yareleri, Duk del lnfantaronun eski 
sarayına yangın çıkaran bombalar at
mışlardır. Saray, tamamile harap ol
muştur. Hastahane ile diğer bir çok 
binalar harap olmuştur. Ekserisi ka
dın ve çocuk olmak üzere 20 kişinin 

öldüğü ve birçok kişinin yaralanmış 

olduğu bildirilmektedir. 
BiR RUS T AYY AREOISI 

ôLDVRVLDV 
Sevilla, 8 (A.A.) - Dün üç tayya

re filosunun Talevera de la Reina ~ 
rine yapmıya teşebbüs ettiği hava ta· 
arruzu neticesiz kalmış ve Fransız 

rnamuHitmdan üç tayyare yere dUşü-
rillmUştür. Bu tayyarelerden birinin 
pilotu Rus, öteki Çekoslovaktı. Rus, 
Taleverada hapsedilirken muhafız 

lanna. karşı geldiğinden öldürülmüş
tür. 

Atatürk, ismet lnönü ve Rüştü 
Aras'ın telgrafları 

Yunan matbuatını çok memnun etti 
Atina, 8 (A.A.) - Atina ajansı bil -

diriyor: Gazeteler, Reisicumur Atatürk 
Ye Başbakan ismet İnönü'nün ve Dış 
İ§leri bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras'm 
Elen gazeteciler Birliği reisi Zarifis'e 
yolladıktan cevabi telgraflan büyük bir 

' memnuniyetle tefsir etmektedirler. 
Elcfteron Virna ezcümle diyor ki: 
Türkiye ile Yunanistanı biribirine 

bağl.ıyan dostluk ve ittifakın kıymetini 

ıuurlu bir surette bilmekte olan Elen 
dkfi.n umumiyesi, Türk büyüklerinin 
sözlerini çok büyük bir memnuniyetle 
teliikki eylemiştir. Elen matbuatt, bu 

derece büyük bir şerefe mazhar oldu -
ğundan ve iki memleket arasındaki bağ 
lann kuvvetlendirilmesi hakkındaki ta
riht esere yardımının bu derece tanın -
m.rs bulunmasından dolayı büyük bir 
heyecan duymaktadtr. Elen matbuatı, 

herhalde iki hükumet tarafından kurul
muş bulunan bu büyük esere olan ima
nım bu vesile ile, bir kere daha ilanı 
kendisine bir vazife bilmektedir. 

Bütün diğer gazeteler de ayni tarz
da hararetli makaleler neşretmektedir -
ler. 

Istanbu ve Trakya 
)arının hazineye 

şeker fabrika
olan borcu 

Ankara, 8 (Telefonla) - Tasfiye 
h alinde bulunan İstanbul ve Trakya Şc
"ker fabrikalarının hazineye olan 800000 
lira raddesindeki borcunun mahiyeti 

'şudur: Şirketin kurduğu fabrika işe 
bc§ladığı zaman faaliyette bulunan şe
IJcer inhisar idaresi hari~ten getirttiği §e

ikerleri ıirkete devretıriiş, şirket de bun-
1an sat~tt. Şimdi inhisar idaresine 

devredilen bu şekerlerden resim almak 
lazımgelirken alınmadığı hakkında bir 
iddia ileri sürülmekte ve alacak, resim 
mikdım ile faizlerinden mürekkep ol -
maktadır. 

Şirket mümessilleri hükumetle te -
maa halindedir. ve yakında karar ve -
rilecektir. 

üyük bir su proğramı hazırlandı 
Ankara, 8 (Telefonla) - Dahiliye 

.Vekaleti büyük bir su proğramı bazrr
lamqb:r. Bu proğrama göre 56 şehir ve 
kasabanın su işleri 1940 senesi nihaye -
tine kadar bitirilecektir. Bu suretle 
1.200.000 vatandaş sıhhi, temiz ve bol 

suya kavuşmuş olacaktır. 

Bu tesisatın boruları geçen hafta 

mukavelesi imzalanan Karabük fabri -
kasında yapılacaktır. Proğramm tahak

kuku i~\n 7 milyon lira sarfedrlecektir. 

Dr. Birgi'nin 
• 

cenazesı 

Artırım ve Yerli 
Mallar haftası 
Ayın 72 sinde 

Başvekilin nutkile 
açılacak 

Ankara, 8 (Hususi) - "Yedinci ar.I 
tırım ve yerli mallar haftası., hazı:-. 
Irklarına devam edilmektedir. Haftıı 

12 birincikanun cumartesi günü Ui 
buçukta Başvekil t<;met Inönünün Vf! . 

receği bir söylevle açılacaktır. 

Bunun arkasından iki binden faz 
Ja mektepte aynı zamanda törenya. 
prlarak ulusal ekonomi ve artırma 
kurumu tarafından hnzırJanmı~ oları 
"Küçük pazarlar,. "Haftamızı oynu. 
yoruz,. ·re "Yeni ağu.;;tos böcekleri . 
piyesleri oynanacaktır. 

Gerek Başvekilimlzin nutku ve ge. 
rek bu piye.ster Istnnbul ve Ankarn 
radyoları tarafından neşredilecek tir. 

Fransa ile lnqiltere 

Habeşistanın 
ilhakını tanıyacak

lar mı? 
Londra, 8 (A.A.) - İngiltere itt• 

Fra~. Adisababadaki sefaretlerini 
konsolosluğa tahvil meselesi hakkın. 
da mütemadi temru ta bulunmakt.a. 
dırlar. 1 kanunu..cınni 1937 tarihin:fo 
Adi~babada bir Jngiliz konsoloslo. 
ğu ihdas l'dildiğine d:ıir Romadan ~'· 
)en haber Londrnda tekzip edilme. 
mektedir. 

Böyle bir tedbirin ancak Londrn 
ile Paris arasında tam bir itilftf ha.<ôlıl 
olduktan sonra icra edileceği ilhl• 
olunmaktadır. 

Su altında kalara. k 
binlerce kişi öldü 

Manilla, 8 (A.A.) - Şiddetli bir 
kasırga dolayısile Filipjnlerde f eye. 
zanlar müth~ tahribat yapmaktadır. 

5-i şehir su altında kalmıştır. Binler. 
ce adam ölmüş olduğu söylenmek~. 

dlr. 

7 ica1et kanunu baştan 
tanzım edilecek 

Ankara, 8 (Telefonla) - Ticaret ka 
nununun bazı maddelerini değiştirmek 
üzere Adliye Vekaletinin te~kil ettiği 
komisyon ticaret kanununun borçlar ka
nununa müvazi bir hal ~labilmeıi ve 
bugünün ihtiyaçlarına cevap vermesi 
için yeni baştan tanzimi neticesine var -
mı§tır. 

Barolar koni er ansı 
toplanacak 

Ankara, 8 (Telefonla) - Avukat • 
lar kanunu projesi üzerinde baroların 
ve tanınmış hukukçulann mütalealarını 
toplıyan Adliye vekaleti Ankarada bir 
konferans toplamağa karar vermiştir. 

Barolar gönderecekleri mümessilleri bil 
dirmişlerdir. Konferansın günü yakında 
ilan edilecektir. 

Umumi müfettişler toplantısı 
devam ediyor 

. ...,.. 
topl<rntıda umumi nıiifetti§'ler Dahiliye vekili- miz B. Şükrii Kaya i le ber!10 

Ankara, 8 (Hu~ust) - Umumi mü-

fettişler konferansı bugün Dahiliye Ve- Kral hen Üz kara
kili Şükrü Kaya'nın başkanlığı altında 

çah~malarma deva~ :tm.~ştir. A " r ı n ı ver m e d i 
Bu toplantıda, uçuncu umumı mu -

fe~_tit ~ahsin Uzer'le dördüncü u!°u:nrısarayın Üzeı indeki ~ 70/ 
mufettıs General Abdullah Alpdogan ın 
raporla;ı okunmu§ ve izahati dinlen - bayrağı ındıriıdi 
miştiı'. Londra, 8 (A.A.) - Dün (?oı t ' 

Yarınki toplantıda ikinci umumi mü Belvedere satosunun en yüksek ı.ult• 
fettiş General Kazım Dirik'in raporu o- sine, hükÜmdarın ikametgahı üıtl'• 
kunAacakktı.r. 

8 
(AA) _ İktisat \r k" ne çekilmesi mutad olag krallık bll,.: 

n aı a, . . e oı. • . K , d k l Tw lı'" 
1 

· d 1 iktisat ,. k'l' C ragı }enne, orn,·~u u a ıbının · 
etın e top anan ' 'e ' e ı ı c. ğ kil . "d' 

. bal k ra r çe mış ı ı 
lal Bayarın nutkıle kapanan ı <;ı . K 11 k b • Jd k ı · e 1\1' . ra ı ayragı, va e ra ıç 
Iar kongresi azası, Reısicumhur Ah. . b 

1 
kta 1 ... ğ ,..1 Iburı: 

·· k' n .. .., k'l Is t I .. .., rynın u unma o 1.<U u .l ar tur e ve .-.-.9Ve ı me nonu ne H ,. .. 1 d d 1 1 dU 
k l · 1 · · b'ld' · 1 d. ouse ın uzer n e a ga anıyor · ongren n tazım erını ı ırmış er ır. G 

1 
k 1 1 d' hsi 1131· 

R . . h B k'l ta f d azete er, ra ın ~en ı şa '" " 
eısıcum ur ve aş,·e 1 ra ın an • .h t . 1 kk d 1 ·r ::il· . ragını tercı e mesı ıa ın a u 

,·erılen ce,·apları yazıyoruz: .. ··ıalA 1 .. ··ru· 1 d 
B C 1 

... 
1 

Da ru mu aa ar yuru yor ar ı. 
. e.,. yar ..ı~· 

iktisat Vt-kili ve Bahkçılar kon. KRAL HENtlZ FERACAT BEJ' 
1 

gresi başkanı 
A~KARA 

lktisat hayatımızda yeni bir ham . 
le teşkil eden deniz mahsüllerimizin 
işetilmesini tttkik etmek üzere top. 
lanan kongrede bana gösterilen yük. 
sek hislerden müehatMls oldum. T4l. 

NA61ESINI /!JIZALAJJJADI 

Londra, ö (A.A.) -- Avam 1{3~~ 
ra.sı koridorlarında, bilhassa kr• 
tahtından ferağati tarihinden b3Jıl'; 
dilmekte ve kralın Madam ~fırı~ 
ile evlenmekten vaz geçmediği ~ıı! 
dirde bu hafta nihavetinde ferıt 

şekkUr eder ve muvaffakiyetler di!e edeceği beyan olunmaktadır. 
1111 

rim. Sarayın bazı mahanlinde l(i'll 

K. ATATtlRK henüz ferağatnameyi imza etrneıtl 
olduğu teyit olunmakıadır. 

Parlamento mahaf:!i, kralın 11tJı(. 
B. Cel~l Bayar 
iktisat Vekili ve Balık~ılar koı1. 

gresi ba"kanı bir karar. vermed~n e~·~l C~nnelil' 
ASKARA Madam Sımpson ıle goruşebıle~ğ 

Yüksek başkanlığınızda t1Jplan·•n beyan etmektedirler. 
balıkçılık kongresine memleket eko. TAHTA KiM GEÇECEK? 
nomisi ,.e genliği i<;in önemli oları ÇL i ır 

Bu mahafil, kralın tayyares ti"' 
Jışmasında mu,·affakiyet diler, k<uı 111· 

grenin hakkımdaki ~üzel hi..;;leri~e tt• Fort . Belvederedeki hususi ta)") ~ 
me'-"dnnında havalanmağa amade ~ekkür ederim. .; 

Hıt!;n·ekil duğunu .şöylüyorlar. ~· 
iSMET /Nö.V(' Bazı muhafazakar mebuslar. ~~· 

ta Duk d'Yorkun kı:>:ı Prenses ~ııır· 
Müsteşarlar kanunu 
proiesi hazırlandı 

.Müsteşarlar hakkındaki kanun pro· 
jesini hazırlamağa memur edilmı~ 

olan B. Hasan Saka bugünlerde rapo 
runu grup idare heyetine verecektır. 

Proje bu ayın on beşine doğru Mec 
lise scvkolunacak ve IJkkanun ayı içir.· 
de kanuniyet kesbederek, 1 sonkı\nun
dan itibaren de mer'i olacaktır. 

Orman kanunu 
Ankara, 8 (Telefonla) - Orman ka

nunu projesini tetkik etmekte olan muh 
telit encümen bugün toplanmı~ ve pro
jenin teşkilata ait olan ilk maddelerini 
gözden geçirmiştir. 

. h. . bet fi' bethın çıkmasına ve ır nıya ııP· 

lisi teşkil edilmesine taraftar bili 

maktadırlar. "''~ 
Bu mebuslar hu formülüll ••· 

"1' tarafından iyi kar§tfonacağınt !il' 
mektedirler. ~ıt 

Maamafih henüz kati surette ,,. 
bir şeye karar verilmerniştir. f':ıı 
ğat takdirinde kralın ,·aziyetl ııt fi 
cağın• tayin maksadile kabirt' l 
Cornouailles dukalığı müddeiufll• 1~· 
si arasmda müzakereler ceref21" fıf• 
mektedir. Parlamentodaki arrıel:ıııı 
kası grubunun kanunu e..."ılsi lt1l b"' 
ela müzakeratta bulur.mak Uztf'l dl' 
gün toplanacağı bevın olunrrı11"'' 

Nizip lJOlunda Fıstık 
Enstitüsü açılıyor 

Gaziantep,• (Hususi) - Memlekc. 
itimizin en önemli ihracat malların. 
dan olan f ıstıklarımızın yetiştirn e 
tarzınm yenileştirilmesi ve fıstık has 
talıklan üzerinde tetkikler yapılması 
için Ziraat Vektiletince şehrimizcle 
fıstık eMtitüsü açılacağını evvelr:ı 

)tabcr vermiştim. 

BuifÜn şeh1imize 
getiritiqor 

Ankara, 8 (Telefonla) - ölümünU 

dün haber vermiş olduğumuz Kocaeli 
meb'usu General Dr. Ziya Nuri Birgi -

TEFTtŞ TEŞKILATI OZERtNDE 
TETKiKLER YAPILIYOR 

Vekalet emrine aiındıla1 
Ml.'•TERS Sl!t!PSONUf'l 
BEYANAT/ UZER/NE tf• 

ft"ttı 
Londra, 8 ( A.A.) - Lord ıett 

Enstitü için Vekalet mütehassı"
Jarı tarafından Bel'az mevkii ile 1' i . 
zip yolu üzerindeki ltlik denilen ik i 
yer tesblt olunmuştur. Son gilnlerfü· 
Ziraat Vekaletince enstitünün ıtrk 

mevkiinde açılması kararla tırılmır 
ve buranın istimlflkinc başlnnmışt• r, 

lstimltik muamelesi biter bitmez te ı, 
sata gc"ilecektir. 

lzmir sergisi hazırlık
larına başlandı 

Ankara, 8 (Teleronla) - Milletler • 
arası İzmir sergisi önUmlizdeki yaz 20 
afuıtosta açılacak ve bir ay sürecek • 
tir. Serginin geçen ıenekrden daha ı 
fazla muvaffak olması için şimdiden ha
nrlıklara başlanılırugtrr, 

nin cenazesi bugUn Nümune hastane • 

sinden kaldırılarak merasimle İstaiıyo -
na naklolunmuş ve trenle İstanbula 

gönd<'rilmiştir. 

Dün de yazdığımız gibi merhumun 
cenazesi bugün Haydarpaşadan Şirketi 
Hayriyenin hususi bir vapurile Sirkeci
ye çıkarılacak ve oradan Merkezden -
diye nakledilecektir. 

Köq Bankası 
An.kara, 8 (Telefonln) - Dahiliye 

vekaletinin hususi idareler ve köyler 
için bir banka kurulması hakkında 
tetkiklere başladığı yazılmıştı. Bu tet.. 
ldkler hayli ilerlemiş bulunmaktadır. 

Adliye Vekaleti bazı Avrupa mem -
leketlerinin adliye teftiş teşkilatını tet
kik etmektedir. Teftiş heyeti teşkil!tt -
nın bu tetkiklerden sonra değişeceği 
söylenmektedir. 

Kars'ın baqramı 
Ankara, 8 (Telefonla) - Ankarada 

bulunan Karslı gençler, Karsın Ana -
yurda kavuşmasının 17 nci yıldönümü -
nil perşembe akpmı Halkevinde bir mti 
samere ile kutlayacaklardır. 

lzmir'de bir gümrük 
kaçakçılığı 

Ankara, 8 (Telefonla) - lzmirde 
bir gümrük kaçakçılığı yn.pıldığı hak. 
kında Gümrük ve !nhisarlar vekfiletl. 
ne bir ihbar vaki olmuştur. Vekalet 
mahalline tahkikat için emir vermif
tir. 

Ankara, 8 (Telefonla) - Blrind 
umumi müfettişlik iktisat müşavin 

Ziya ve 2 inci sınıf mülkiye müf ettişı 
Sabit Vekalet emrine alınmışlardır. 

Dr. Saim Ali 
Ankara, 8 (Telefonla) - Yüksek 

Devlet Şürası a1.alığına Erzurum meb· 
usu profesör doktor Saim Ali tayin 
edilmiştir. 

Negüs mallarını satıqor 
Londrada bulunan NegUs'ün gü

müş sofra talmnlannm bir kısmını 
satmıya mecbur kaldığı bildirilmekte
dir. Bu haber Londrada çok bliyUk bir 
heyecan uyandırmıştır. 

Siqasi müşavir"tıkler 
Nafia vekaletine siyasi müş:n-ir ola 

rak H Cevdet Kerim Incednyı, Dahi· 
liye ' k 1 ti s iyasi müşavirliğine dtı 
B. Muttalip tayin edilmiştir. 

mere ve Lord Beaverbrookun gıı 1rıı ~ 
teri nar.arl dikkati Canneqd" )'11;~ c~· 
olan beyanat üzerine celbetırıt 
hşmaktadrrlar. 

Dai!y Expre...<:s di}·or ki: ıt':ıtı' ' 
"Cannc.-. telgrafı ancnk ~ıı 

yı ifade eder : r . ·,·() .. 
'~fadar.ı Simpsoıı vaz r.c:1 r.crt•1~ 
Oaily l\firor. Madnrn ~ıru~. }:ıı · 

d •ı•Jl" 
kralı tehctmeğc ha7ır ol u ı:; · 
makt:~dır. ,, 

, .. 'VN 11/ı• MISTf. RS st.up ... o.\ 
MEKTUBU 1'.:;ı-fl 

aütiin 11 ,.r< l..ondrn, 8 (A.A.) - ııt 
gazeteleri Madam 8iınP~111 ~·g· 
mtktuhunu ne rttme.ktedirler· ctıııl · 

. bun dil· <~ dam Sımpson bu mt>kfu P,.rkıt 
hi Fransnda kalara"ınr ,.e )>.n' biıdft'· 
dönmek niyetinde olmadığını 
mektedir. 



Hayatın Cilveleri ' 

eski şekerci dükkanı Bizim 
meğer ne hale gelmiş. 

Yazan: 

Osman Cemal Kaygılı 
yüz tutmuş o eski andaçları tazeliye
ceğim. .• 

3 - KURUN 9 1. KANUN 1936 ~ 

Ağırcezada dün akşam üstü bildirilen kararıar: 

5 Suçlu, adam öldürmekten muhtelif 
cezalara mah kôm edildiler! Dün, çocukluğumun çoğunu orada 

geçirdiğim eski bir çarşıdan geçerken 
baktım, oradaki meşhur bir §ekerci 
dilkk.anı, küçük aşçı dükkinı olmuş ... 
Eskiden içinde türlü türlü ve renk 
renk şeker kavanozları duran bizim o 
eski, meşhur şekerci dükkinmın ca
tnekanlarmı şimdi ciğer kebabı taba
ğı, yeşil salata. çanağı, irmik helvası 
lengeri ve birkaç turşu şişesi süslti .. 
Yordu. 

Eski şekerci ve şimdiki aşçının ö- -------------- Talat isminde bir genci öldür enlerden Ahmet 15, Hasan 12 bu.; 
çuk yda - Balıkçı Salihi öldüren Faruk, 9 aya - Fa.izci Mentef 
Kasaviyi öldüren Arnavut Zi lmit 6 yılt 3 aya - Eniş!.esi Mehmet 
Emini öldüren Talha, 3 yılt 9 aya. 

Eskiden camek!nlan süslüyen şe
ker kavanozlarmm aralarında uf ak 
llf ak, kırmızı bardak şekerleri de bu
lunuyordu. 

Bu bardak şekerlerini belki bilirsi. 
niz. Belleri ince çay bardaklarını andı
ran bir takım kulplu bardakların için
de dondurulmuş lohusa şerbetlerine 
o zamanlar Bardak şekeri derlerdi. 

Dün oradan geçerken gözümü.o. f>. 
lltlne bu ufak ufak bardak şekerleri, 

Yahut şeker bardakları geldi. 
Ben çocukken onları çok severdim 

\>e onun içindir ki bir gün Adana ta
l'aflarmdan bize misafir gelmiş olan 
akrabamızdan tıknazca ve kibarca bir 
:Bayan bir gün annem filan hep birlik
te oradan geçerken bana bu bardak 
1Jekerlerinden üç tane birden almıştı. 

Dün yol uğrağını olan o yerden ge
Sişi:rn, bana, o, uf ak ufak, koyu kır
nt,ızı bardak şekerlerile beraber o ba
Yanr da hatırlattı. Zaten ben, yab~ 
cını. olmıyan o iyi yürekli, tatlı dilli 
hayanı unutmuş değildim ki... Çünkü 
hen onu kaybedeli henüz iki yıl ya ol
lnuş, ya olmamıştı. 

O bayan kimdi? Ben henüz beş ya
§rrnda iken bana o meşhur şekerciden 
ÜS tane bardak şekeri birden a.lmiş o-
~o lJcı.ycı..w 1.ı~u sonraU.an !,;ok uzun 

S"lJiar kaybetmiş, sonra gene biribiri
?lli~e kavuşmuştuk. Fakat, bunlar ne 
~arip, ne öz.enli andaçlardı. Anam 
~lıneden bana. bir hayli teyzelik, ananı 
0ldiikten sonra da bir hayli analık et
t:i§ olan o bayanı da büsbütün kay
~ttikten sonradır ki ben hayatta tek 
a~a kimsesiz kalmıştım. 

l Bunlar ne de yürek eritici hatıra
ardır. Ben, dün o şekercinin önünden 
~eçeceğim de yüreğimde küllenmeğe 

nünden geçtikten sonra., geldim, şöyle 
genişçe, rahatça, gürültüsüz, patırdı
sız bir kahveye oturdum, şapkamı ö
nüme koyup dü§Ünmeğe başladmı: 

Günler, aylar, yıllar ne çabuk ge
lip geçiyor. 

Ben, daha dün denecek kadar ya,. 
km bir zamanda şu §ekercinin önünderı 
beş yaşımda bir çocuk olarak geçmiş
tim .. Bugün ise kırk altı ya.§ıında ola
rak geçtim. Peki ama, arada tam kırJ.: 
bir yıl denilen o koskoca, o bitmez tü
kenmez zama.n nereye ve ne çabuk 
gitti? Ben ki birazdan maliye şubesi
ne gidip tekaütlük aylığımı alact:ı,ğım . 
Fakat ben ne zaman bu yaşa geldim , 
tekaüt oldum? 

Ve sonra birbiri ardısıra kafamda 
bir sürü sorgular? 

Ninem, babam, kardeşim, anam, oğ
lum, karım ve hepsinden sonra bana 
çocukken o şekerciden üç bardak şe
kerini birden alan bizim eski baya..:ı 
teyze ve en son analık ... ve daha bun
ların yanısıra düzineden fazla sevgili .. 
bunların biri ortada yok... Kala kala 
bir ben, bir de anamın, oğlumun, ölen 
karımın zamanından bana armağan kal 
mış on dört yaşındaki biricik bunak 
kedi kalmışız .. 

* • 
Kim ne derse desin, bayat güzel 

vesselimt Hele eski bir şekerci di.ik 
kanının bende uyandırdığı bu andaı;
Iarla, ba.§başa geniş rahat, gürültüsüz. 
patırdısız bir kahvenin köşesinde tat 
lı tatlı geleceği düşünmek çok güzel .. 
Hayatın bundan sonraki tecelli
lerinin benim için baştan başa gülpen
be olı:ruı:&JDJ: liJtemem; yeter ki çoeuk

luğumdanberi hep güzellik için çarpan 
kalbim gene ayni çarpmtismda devam 
etsin... O çarpmtıdrr ki beni teselli e
der; ben hep karabahthkla.rım karşı. 
sında o çarpıntı ile avunur ve bütün 
hayattaki maddi, manevt kayıplarım, 
o çarpıntı içinde hfi.la karşımda imiş.. 
ler gibi görürüm. 

Heygidi eski şekerci dilkkanı hey, 
beni gene garip garip söylettin ve es
ki yaralanmı tatlı tatlı merhemledin! 

"·· -..................................................................................... . 
8u qıl memleketimize 

Çok seyyah 
gelecek 

Önümüzdeki yılla birlikte §ehriroi. 
~ Çok fazla seyyah geleceği anlaşd
lb.aktadır. 

Bu seyyahlarm çoğu Orta A vru
Padan ve Orta Avrupa tarikile gelE
c:eklerdi r. 

l'RŞEKKOR 
Aile reisimiz Siirt saylavı Mahmut 

Soydanm vefatından dolayı duyduğu
muz büyük acımızda mektup ve tel .. 
grafla. bizi teselliye çalışan merhumun 
dostlarına ve cena.7.e :merasimine işti
rak etmek !Ot.funda bulunan muhterem 
zevata ayrı ayrı minnettarlığIJmın ar
zetmek imkanı olmadığından teşekkür .. 
!erimizin iblağma gazetenizin delale. 
tini rica ederiz. 

Merhum Mahrıvut Soydan ailesi 

Gerçi Habeş harbinden sonra Ak- Ticaret mUmessilleri dUn de 
de~izcıe !ngiliz _ 1talye.n gerginliğinin toplandılar 
~aıı ol:rnası, seyyahlar için tamamen Şehrimizde bulunan ticaret ı:nüme~R 
;ıu.hatarasız bir yol açmıştır. Hatta, silleri ve ajanları dtin de Türkofiste 
~ eçen :mevsimde Akdeniz seferlerici toplanarak müzakerelerine devam et-
atdırnuş olan Amerikan seyahat kum mişler ve ihracatçı tliccarları dinlemiş 
~anyaıarınm da önümüzdeki sene g~ lerdir. Marsilya ajanı Server, konser
;~ "-kdenizden doğra seyyablarını bü- vecilerimizle görilşmüş, dileklerini te~
lıllk kafileler halinde göndermeğe baş- bit etmiştir. 
~<ıcakları tahmin edilmekteydi. Ermeni okullar1 talimatna-

~tk 11'akat bugün de İspanya meselesi mesi nasal tatb;k edilecek 1 
nıış bulunuyor. Ermeni okulları direktörleri dülı 

;ıi İspanya sularındaki tereddütlü va- öğleden sonra kültür direktörlüğünde 
/

1 
etin bilhassa Aınerikadan gönde- bir toplantı yapmışlardır. Toplantıd:ı 

l ?tı • 
~a esı beklenen gemilerin başka isti- yeni yapılan ermeni okulları taliınat-
Q ltıetıere gitmesine sebep olacağın- namesinin nasıl tatbik edileceği etra. 

al1 endişe edilmektedir. fında görüşülmüştür. Direktörlere i-

l'tıı. l!u.nunıa beraber İngiltere limanla- zahat verilmiş ve anlaşılmıyan yerler 
ıl!lea.. gelecek olan büyük seyyah kati- tebn:rUz ettirilmiştir. 

ll.it ~ıtıden kiiçi.ik kafileler ve müstakil ' Adliye sarayı 1 
~::r _halinde Orta Avrupadan doğru 
q·~ Şehircilik mütehassısı Prostun ad-

le 1;_ ~ıı.e seyyahların gelmesi kuvvet- liye saraym.m Sultanahmctte yapıl. 
-..ntt edilmektedir . ..!\. masınm doğru olmadığını ileri sürdü-

lt()lQ l'lıca, Çekoslovakya, Lehistan, ğü yazılmıştı. öğrendiğimize göre 
~l!t anya ve Maearistandan d:ı. :ıhuh. Prost, son raporunda Earayın, arkeolo
~~ 8eyYah kafilelerinin geçen mev- jik mmtakaya rastlamadığı için ka. 
~:ı ..... de olduğu gibi "ık sık gelmesi mu- rarla.şan yerde yapılmasmda. bir mah-..... rer,u-. 

.....,,.. zur görmemiştir, 

KUltUr işleri 

Tutum haftası 
proğramı 

hazırlandı 
On iki kanunuevvelden ba.§lamak 

üzere 19 kfuıunuevvele kadar devam 
edecek olan hafta, ekonomi ve tutum 
haftasıdır. Bu münasebetle bu hafta 
için okullarda tatbik edilmek üz.ere 
bir program hazırlanmıştır. 

Bu programa göre; ilkokulların o 
haftaki ders üniteleri tutum mevzuu 
etrafında oJ.acaktır. 

YUksek okullarda haf tanın uygun 
saatlerinde öğretmenler tarafından ta
lebeye yerlimallarm ve meyvalarm 
fayda.lan :tı.akkmda konferanslar veri
lecektir. 

Okulun her yanma türlü ekonomi 
ve tutum yedi gününe ait levhalarla 
vecizeler asılacaktır. Hafta her okul. 
da törenle açılacak ve gene hafta. i. 
çinde her okulda birer müsamere veri
lecektir. Müsamerede ekonomi ve tu .. 
tum kurumu tarafından. gönderilmiş 
olan (Haftamızı oynuyoruz ve ağus
tos böceği ile karınca) piyesleri tem.sil 
edilecek, müsamereye talebenin ana ve 
babaları da çağırılacaktır. 

Hafta. mUsait olduğu takdirde haf
ta içine tesadüf eden pazar gtinü de 
her okul kendi nımta.kasmda bir ge
çit resmi yapacaktır. 

Geçit :resminde ekonomi ve tutuma 
ait vecizelerden yapılmış levhalar ta,. 
şıyacaklardır. Bundan başka hafta i.. 

çinde Vitrin müsabakaları yapılacak, 
tayyare ile vecizeler atılacak, ayrıca 

güzel yazı yazma. müsabakası da ~ 
pılacaktır. 

Yangınlar • • 
ıçın 

Afulıtelif semtlerde zili 
dolaplar gapı lacak 
Yangınları habet' vermekte bazı 

yanlışlıklar olması yüzünden bunun ö. 
nüne geçecek şekilde tertibat alınma
sına karar verildiği ya.zılıruştı. Bu hu
susta hazırlanan proje lçbakanlığa 
verilmek yüzeredir. ' 

Yeni projede şehrin herhangi mın.. 
takasında çıkacak yangının hiçbir yan 
lışlığa. mahal vermeden ihbar edilmesi 
çareleri gösterilmektedir. Buna göre 
yangını haber vermek için şehrin mub 
telif semtlerinde ve apartımanla.rda 
camlı dolaplar içinde ziller bulunacak
tır. Yangın olduğu yerin dolabı km
lıp içindeki zil çalınır çalm.m.aı, itfaj. 
ye merkezindeki haritada yangın ma
halli otomatik olarak kendiliğinden çı
kacak ve bu suretle derhal itfaiye o. 
ra.ya. gidecektir. 

~cıkll b~r ölUm 

Maarif nazırı merhum Zühtü Pa
şa torunu ve Abdlirrahnıan Zeki ke
rimesi Sabahat, çok genç yaşında dün .. 
yaya gözlerini kapamıştır. 

Cenaz.esi bugün saat on birde Ka
dıköyünde Modada İngiliz kilisesi ya
nındaki evden kaldmlarak Karacaah. 
mede toprağa tevdi edilecektir. 

Kederli ailesine taziyetıerimizi su
narız. 

Şekerli maddelerden 
ahnacak vergi 

Şekerden alınacak muamele verg!
si etrafında görüşmek üzere şekerli I 
man:ıulat yapanlar dUn Ticaret odası 
sanayi şubesinde top1anmışlard:r. Top l 
lantıda konuşulan esaslar alakada.r 
makamlara. arzedilecektir. ı 

İstanbul ağırceza mahkemesinde, 
dün, esastan kararların bildirilme gü
nüydü. Saat on yedi buçukta salonun 
kapıları açıldı ve reis Refik, aza Ke
mal Kafsano, aza Cevdet taraflarm
dan verilen şu kararlar, kısmen müd
deiumumi Ahmet Muhlis Tiima.yın, 

kısmen de müddeiumumi Kaşif Kum
ralın huzurlarile, biribiri arkası sıra 
bildirildi: 

Delikanhyı ISldUrenler 
Küçükpazarda bir kahvede 1934 yı

lı kanunusa.n.isinin 5 inde Tal.at ismin
de bir delikanlıyı öldürmekten suçlu 
Mehmet oğlu Ahın.etle gümrük hamal. 
larmdan İbrahim oğlu Hasan, evvelce 
verilen karar temyiz birinci ceza. dai
resince bozul.muş olarak yeniden yapı
lan muhakemede, gene mahkum oldu~ 
lar. Bunlardan Ahmet on beş yıl, Ha
san ise suçu işlerken yirmi bir ya.§mı 
bitirmediği neticesine varıldığından, 

on iki yıl altı ay ağır hapis cezası y~ 
diler. 

BahkCjıyı ö1dUren 
Balıkçı Salihi öldürmekten muha

keme edilen İbrahim oğlu Faruk, mev
kuf değildi. Evvelce bir müddet yat
mış, sonra salıverilmiş. Salihin, Fa
rukla kavga. ederek ona çirkin sözler 
söylediği ve ayni zamanda Faruku bı
çakla. yaraladığı, Fa.ru.kun haksız tah. 
rikle tabanca attığı ve Salihl öldürdü
ğü kaydile, bu noktadan eezalandml
ması kararlaştırılmışt nefsini müdaf a.a 
hali ve takdiri tahfif sebebi varit gö
rülmemiştir. Faruk, on beş yıl ağr. 
hapisten tenzilen üç yıl dokuz ay ha
fif hapse, müebbeden amme hizmetle
rinden memnuiyet yerine muvakkaten, 
bir yıl memnuiyete mahkUm. edilm~ 
ve bu vak'adan başka sabıkası -0lmı:ı.
dığı noktasından, af kanunu dolayısi
le bu ceza da dokuz aya indirilmiştir. 
Dokuz aydan dört, beş gün eksik ol
mak üzere evvelce mevkuf kaldığın
dan, bu karar temyizce tasdik edib 
rek kat'ileşirse mahsup yapılacak ve 

bir yaşını bitirmediğinden, bu müdde. 
tin de altı yıl üç aya indirilmesine ka,. 
rar verilmiştir. Müebce.:en 8.mme hiz
metlerinden memnu kalacak, 3800 ku. 
ruş muhakeme masrafını ödiyecektir. 

Arnavudun aldığı ödünç parayı: 

vaktinde ödiyememesi üzerine, yahu
dinin icraya başvurarak1 borçlunun 
kefili olan Feriköyünde bakkal Nafi
zin dtikk8.n.ındaki mallara haciz koy. 
durduğu sırada ve Zihni, bunu haber 
alıp oraya gelerek faizciye hacizden 
vazgeçmesi, kendisine mühlet vermesi 
için yalvardıktan sonra işlenen bu ci
nayettet faizci tarafından mühlet is
teğinin reddi ve ayni zamanda - Hüse
yinin şahitliğine göre • borçluya karşı 
hakaret yollu sözler savrulması, oldü
reni teessüre ve haksız tahrike uğra..
bcı mahiyette sayılmıştır. 

Eniştesini öldüren 

1936 yılı ağustosunun sekizinde &. 

niştesi Mehmet Emini öldürmekten 
suçlu Talhanm da, beraber oturdukla
rı handa kansının odası kapısından 
dışarıya çıkarken iç donu ve kolsuz 
fanile ile gördüğü eniştesini, elinden 
bıçağmr alarak kalbinden yaraladığı 

ve dahili nezften ölümüne sebep oldu-
ğu sabit görülmüş, şahit Muhsine, Sa. 
ime, Perizat, Ömer, Asım, Mustafa ve 
Nedimin ifadelerine dayanılarak, su
çun bu suretle vukuu tesbit edildik
ten sonra, ceza kesilmiştir. Şu suretle: 
On beş yıl ağır hapis, haksız tahrik. 
ten - ağır hapis, hafif hapse tahvil o
lunarak .. üç yıl, dokuz aya tenzil! 
Bundan ba.§ka, müebbcden §mme biz.. 
metlerinden memnuiyet, muvakkaten 
memnuiyet şeklini alnuş, buna. bir yıl 
müddet tayin olunmuştur. Ayrıca 3800 
kuruş da muhakeme harcı ödiyecek. 
Talha, 10.8.936 da.nberi dördüncü sor
gu hfi.kimliği kararile mevkuftur. 

Karar bildirilince, yerlere kadar 
eğilmiş, ellerini açmış, şöyle demiştir: 

- Allah size uzun uzun ömürler 
versin; yasasın adalet! 

Faruk, yatmadığı bu birkaç günlük ---------------=-
müddetçe tekrar yatacaktır. Öldürdü-
ğü ada.mm varislerine de bin. lira taz. 
minat ödiyecektir. 

Davacı yerinde bulunan Salibin ka .. 
nsı, salondan dışarıya çıktıktan sonra. 
"Ah, ona bu ceza azdır,, diyerek ağla
yıp haykırmış, teskinine çalışılmıştır. 

Faizfiiyi öldUren 

1933 yılı ağustosunun 15 inde, Fe
riköyünde sokak ortasında faizci Meıı 
teş Kasaviyi öldürmekten evvelce ce~ 
za yiyen ve temyizce bu ceza bazı nok
talardan bozulan rençber Arnavut 
Veysel oğlu Zihninin, on beş yıldaıı 

tenzilen yedi ytl altı aya mahkfim f'· 

dilınesine ve cinayet gününde yirmi 

IiJ 

MEVLOT 

l{ızılay Cemiyeti Beyazıt No.hfye
sin.Mn: 

Harbi Umumi ve Milli mücadele ve 
tayyare şühedasile ahiren vefat eden 
Kızılay İstanbul mümessili General 
Ali'nin ruhlarına ithaf edilmek üzere 
Birinci klinunun 9 uncu Çarşanı.ba gü
nü akşamı Teravi namazmdan sonra. 
saat 7,30 da Beyazıt camiinde !{ara. 
gümrüklü Bay Sa.imin teberrüken mu
avenetile Kızılay Beyazıt nahiyesi ta.
rafından bir mevlUt okutturulacağın. 
dan üyelerimizle arzu buyuran ı.evatm 
lutfen meclisimize ı:eref vermeleri ri
ca olunur. 

- Kalk/ Eve hırS'lz girdi! Kcnısolıı aç~yor. Rovelverin ııerdef.J 
- Konaolun içinde ... 
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Çoban Işığında 
.-uıııı 

1 = « 
i 
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tık zamanlarda belki boşluk, belki 
bir çölde bir filiz yaratmak zevkile 
bu güzel kadın, o zavallı adama inmiş, 
yerle gök birleşmişti. Fakat sonraları 
Nigar, bu gönül uçurumuna adamakıl
lı sarkıp da kendini kucaklıyan sevgı
nin derinliğini görünce, iş değişti. 

Seven, çirkin de olsa, manasız da 
Hakeme hakaret eden bir adam yakalandı de ... • 

ıse 

Beşik üstüııe kapanan genç k~ 
ağır ağır kalktı. Duvara vuran gölge
sine bakarak, tatlı tatlı gerindi. Dan
tel köpU.kler içinde pembe bir çiçek gı
bi uyuyan mini miniyi, uzun uzun sUz 
dilkten sonra kucağına. aldı. Adımları 
duyulmıyor, vücudü sarsılmıyordu. Ne
fes bile almıyarak yürüdü. Yatak oda
sının aralık kapısını itti. Yatağa doğ olsa, sevgi büyüktü ve böyle karşılık -:========================::-
ru süzüldü. 

Dışarda ay vardı. Perdelerin aralık 
larmdan duman renkli hafif bir ay. 
dmlık geliyordu. Çocuğu bırakarak 

doğrulunca, karyolanın bronzlarmda 
titreşen bir kızıllıkla ürperdi. Aiısızm 
içi burkularak döndü. Hizmetçi, soba
nm kapağını açık bırakmıştı. Bu kı
zıllık oradan geliyordu. Sonra bu oda, 
biraz da abajur gibi birşeydi. Nadli' 
renkli bir abajur. En çiy aydınlıklar 
bile, buraya dolunca, yumuşayıp tat. 
lılaşırdı. Duvar, §arap renginde bir 
kumqla kaplıydı. Yatak, içinden ışık 
geçen bir nar tanesinin boyasında idi 
ve genç kadın da bir alev gömlek giy
ml§ti. 

BUtüıı bunlara kapağı açık bir so
banın döktüğü kızıllığı da katarsanır., 
mınurayı canlandırmış olursunuz. 

işte bu odada, bu giizel, bu çiçekli 
ve ışıklı dekor arasında, şimdi sessiz 
bir facianın perdesi kalkmıştı. Fosfor 
i§areili kUçillc bir saatin tıkırdısı 
olmasa, insan kendisini rüya alemin
de sanacak. 

Alev gömlekli kadın, sobanın ya
nmdaki koltuğa oturdu. Gözleri, k:ır
yolaıım demirlerinde oynaşan alevlere 
daldı gitti. 

Karşı duvarı, hayal sihirbazı yard;. 
Ilkin uzun bir boşluk çukuru açıldı. 
Sonra bu çukur, yavaş yavaş beliren 
eeylerle dolarak, başka bir oda peyda 
oldu. Bu oda, yerde parça parça ber. 
bat halıları. duvarlannda kargacık 
burgacık resimleri ve iki harap koltu
ğile belki temiz, fakat adamı ürktite
cek kadar yoksul bir yerdi. Ortada 
yüksek pirinç bir karyola, örtüleri aJ. 
tmdan kıvnm kıvnm tel barsaklan 
görilnen gebe bir somya vardı. İnce bir 
zevki, her tarafından ayrı ayrı zed~ 
liyen bu odada da, kapağı açık bir so
ba yanıyor, bu karyolanın dademirle
riBde kızıl alevler oynaşıyordu. 

Ni,..ar, - alev gömlekllnin adı Ni
g!rdr • dudaklarında tatlı bir gülüm
seyişle bu viraneye bakıyordu. YüzUn
de iğrenme yoktu. Alnında gururunuu 
hıclnd1~ni bildiren hiçbir kınşık gö
rünmüyordu. O, vakit vakit bu odaya 
bir ku1Ubeye inen bir melek gibi girer 
ve bir ışık dalgası, nasıl dolaştığı çöp
lllklerden kirlenıneuıe, o da buradan 
ayle lekesiz geçerdi. 

Nigin, böyle tallı tatlı gülümseten 
de, i§te bu eşsiz temizlikti, denilebilir. 
Çok sürmeden bu harabe içinde baş
ka bir canlı harabe belirdi. Bu, vücu

beklemiyen bir aşkın sessiz oyuluşu, 
onu bir girdap gibi göğsüne çekmişti. 
Hem, doğrusu şu, ki Nigar, bu uçu. 
rumdan ürkmiyor, kenarlarında duy
duğu keyifli baş dönmesinden adet& 
hoşlanıyordu. 

Bronzlar üstünde oynaşan alevlerle 
kanatlanarak girdiği bu acıklı, bu ök
silz odada geçmiş g\Uel saatleri vardı. 
Şimdi yüreği, avucunun içinde vura 
vura, o güzel saatlerin geçidini seyre
diyordu. Sobada çıtırdı bitmiş, duvar
da ve karyola demirlerindeki ışık çar
pıntısı dinmişti. Yalnız içerilere doğru 
koyula.şan kor yığını, ince bir tül du
vakla örtülüyordu. 

Bu koyu kızıllık, onun yüzüM yan
dan vurmuştu. Kapkara fon üstünde 
bu ateşle çizilmiş profilin çene
sinde iri bir damla yaş titriyor
du. Sakin, bir yUz üstündeki yaş dam. 
lası, dövüne dövüne ağlayışlardan d.ı· 

ha çok adama dokunur. 
Nigar, içini çekerek: 
- Çoban ışığı! 
Dedi. Onu seven adam, ne vakit he>· 

raber olsalar, lambayı söndürür, so
banın kapağını açarak: 

- Kuzum derdi, çoban ışığında o
turalım! 

Ve bunu, genç kadırun kızıllık için
de daha güzel görünmesi için yapmaz
dı. Hayır, kendi çirkinliği örtülsün, o 
aşın güzellik yanında bilsbütün sırı

tan biçareliğile sevgilisini incitmesin 
diye karanlığı imdadına çağınrdı. 

Çoban ışığı işte böyle bir siperdi. 
Ateş Ustündeki şeffaf kül duvak, 

gittik~ kalınlaşıyor, halıya vuran 
rengi !!01uyordu. Ansızın ipek örtille
rin ince hışırtısı duyuldu. Beşik sar .. 
ısıldı ve korkmuş bir yavru sesi: 

- Anne! 
Diye bağırdı. Çocukla anne ikisi de 

birer rüyadan gerçeğe döndüler. Ar
tık ne bronzlarda titriyen alev ışıkla
n, ne o manasız yUz kalmıştı. Bir tek 
çocuk sesi, bütün uçurumları doldur. 
mağa yetmişti! .... 

KONFERANS ve KONSER 
Şi~li Halkevinden: 

11 Birinci ki.nun cuma günU akşa. 
mı saat 21 de Nişantaşı Rumeli cad. 
desindeki Halkevimizde Bay Operatör 
Mim Kemal Öke tarafından bir kon
ferans ve Konservatuvar talebeleri ta. 
rafmdan da bir konser verilecektir. 
Herkes gelebilir. 

duru!a ve yU.zünde değil gilzellik, ma- -------------
nalılık, ha.ttA tuhaflık bile tanımıyan IST ANBUl BELF.J>IYF.SI 
bir adamdı. Ş e h i r 1 i q a t r o $ u 
~an, bir arada görenler, bir bah-

çıvanla, bir çi~i yanyana seyretmiş Tepebaşı Dram k11m• 
olurlardı. Genç kadın bu kaba, bu çe- Bu akşam saat 
tin kabuğu nasıl soymuş, o sertlikler 20.30 da 
altında ne gibi bir meyva bulmuştu? BVYVK HALA 
Bunu kimse bilmiyordu. Son haftası 

Pek merak edenler: Fransız Tiyatrosu 
- Galiba çirkinliğin de kendine Operet Kıımı 

1~11~11m111 
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rr"re bir alımı var! Bugün saat 14 de Çocuk tıya.ı osu 
Sözlerile kendi kendilerini inandır. FATMACIK ve akşam saat 20,30 da 

mağa çalışırlardı. Sonra, bu geçici bir LEYLA ve MECNUN 
0 ey de değildi. Araya uzun ayrılıklar -------
g'irdiğt halde on yıldanberi biribirl~ 
rini unutmamıslardı. 

Nid.r. kendi odasının bir duvarını, 
lı'l.valile acarak, ruhunu uçurduğu b•J 
dekor kinde onu nasıl tanıdığını da 
ca.nlandınvordu. Kim derdi. ki bof!:ız 
tepelerinde umulmadık bir kır ei7len
cesi, bu kadar büviik bir sevgivi do
~cak! O. um11Jmacl•k ~v. iQte on 
yıllık l!eniş bir ~errek olmuştu. 

································-··· .. ·····-··· • 
rara~rz ~uruı n - i 
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Bu kupondan vedııını birik 
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız : 

mua ye~~-:~~:~:~:: .. 
11 
,.._ı 

BUyUk Türk tım, 
yonlsti ve M:ıny 

tizm:ıcısı 

Pr. Zati Sungur 
Her gün fevkaltl 
de oir program 1 

temsillerine deva 
ediyor 

TAKSiMDE. MAKSlM VARYETE 
TİYATROStJNnA 

Bu akşam saat 21 d 
ZOZO DALJJfAS 1 

TOMAKOS'la 
ENAYiLER 

Operet bilyUk mLı 
vaffakiyet kazand 
Biletler: 40, 60. 
Husust: 100 

KISA HABERLER 
Son zamanlarda belediyeye başvurarak l§ 

lstemeğe gelen fakir ve kimseslzlertn çoğal 
dığı görüldüğünden, belediye bunları topla 
maya ba§l&ml§tır. Tekrar tren vo vapurla 
memleektlertne gönderileceklerdir. 

• Franmz tUtUn rejisinin Türk tUtUnlerl 
için açtığı 36(1,000 kiloluk tUtün mUııakaaaıır 

kapanmı§tır. MUnakasaya giren firmalardan 
dokuzunwı numuneleri muvafık bulunmuo 
tur. 

• Vlyanadakl bUtün tahsil mUes3eSelerlnJ 
gösteren bir kılavuz hazırlanmıştır. Kılavuz 
lar Ucretslz olarak Viyana elc;;lltğt.nden teda. 

rik edilebilecektir. 

• Ankaradaki El ve Ev işleri sergisine gön 
derilen eşyadan 26 sandığı §ebrlrnize gelmi§ 
Ur. Dl~erlerl de bu ay sonuna kadar gele 
cektir. 

• İsmail, Sofya, Sara.tim adla.rmda Uç kl§I 
İtalyan bandıralı bir vapura altı kilo 350 
gra.xn &!yon verirlerken yakalanmışlar ve 
derhal dokuzuncu ihtısaa mahkemesine veril 
mlşlerdir. İlk duruşmada suçlan sa.bit görül 
düğünden sekiz ay hapae ve üçer bin yUz 
kUIJ1}r Ura ağır para ceza.ama mahkOm edil 

mlflerdir. 

• AtatUrk'Un Sela.ntkte doğduğu evt z:I 

yarete giden Türk heyeti dönmll§tUr. 
• Hukuk fakültesi hukuku &.mme doçent 

Uğine Hüseyin Nallt tayin edilmiştir. 
• Tütün LlmJtet Şirketi kurulalı bir yıl ol 

duğu halde bazı mU.,kUllerle karşılaşmak 

dolayıslle !nhiııar idaresi §lrkete yardım 
edecektir. nk yardım olarak da. lnhlsar 
Mı.9rrdakl sigara fabrikaamı şirkete devret 
mlştlr. 

• Ankarada bulunan gümrük başmüdürü 
Mustafa Nuri, oehrlmfze gelmiştir. Mustafa 
Nuri, Ankarada vek~lctle bazı mUhim temas 
larda bulunmu§, gümrük blnruıınrn Çinlli 
Rıhtım banma t&§mmasmda bazı dairelerin 
birleştirilmesi meselesini görUşmUştUr. 

( Polis Haberleri f 

Siqaradan qangın 
Mısır çarşısında 14 numaralı Şaı

banın içinde 25 liralık eşya bulunan 
dükkanında yangm çıkmış, itfaiye gel 
meden söndürülmüştür. Yangının hal. 
laç Halilin attığı sigaradan çıktığı an
laşılnuştır. 

MAKASTA ÇARPIŞTILAR - Dün 
saat 16,30 da Sirkecide Yedikuleye gi
den tramvayla Şişliye giden tramvav 
makasta biribirlerine çarpmışlar, 

tramvayların boyaları bozulmuştur. 
1000 LIRALIK BARSAK - Yeşil. 

direkte Osman Şevki isimli barsak tile 
carı, polise müracaat ederek Izmirde 
bulunmasından istifade eden ortağl 
Karabetin dükkandan 1000 liralık 
barsaklan alıp götürürdüğünU iddia 
etmiş, barsaklar Karabetten müsad~
re olunarak tahkikata başlanmıştır 

MANGALA DVŞVP YANDI -
Arapcamiinde Hocahanım sokağınd1 

oturan Slileyman, üç ya.5ındaki çocu 
ğu Hikmetin mangala düşüp yandığ-. 
nı haber vermiş, çocuk Etf al hastaba· 
nesine kaldınlmıştır. 

BiR ŞiKAYET - Osmanbeyde Sa
man yolunda oturan inhisar ve güm
rük müfettişi Havri zabıtaya müra
caatla. vatman ömerin idaresindeki 
108 numaralı tramvayın Harbiye is
tasyonunda hususi otomobiline çarpa.. 
rak ön çamurluk \'e tekerleklerini ez
diğini ~ikayet etmiş, tahkikata baş
lanmıştır. 

Ekmek fabrikaları 
lzmirde mevcut olan ekmek fabri

kalarının !stanbulda da yapılmasına 
lüzum görülmüş ve bu hususta tetki. 
kata başlanmıştır. 

YURTTAŞ 
Hiçbir iş görmiyen kuvvetli bir 

su cereyanından elektrik elde eder 
gibi, her yıl dağınık bir halde israf 
edilen (Fitre) yi bir araya toplıya.. 
rak yaralarımızın, eksiklerimizin 
en ehemmiyetlilerinde kullanmak 
ve bu iş;n her yıl verimini artırmak 
bütün vatanda.~larımızm benimse
meleri lft.zımgelen vazifelerden biri. 
dir. Onun için Fitre ve Zekatını 

Hava Kurumuna ayır! 

Güneş - ÇeTwsl()'V(J.k maçında Ç13 koslcook 1cıaleci8inin bir kurlan~ 

Çeki Karlin takımı üçüncü maçım da} 
dün saat yarımda Güneş takımı ile yap
tı. Havanın çok güzel olmasına rağmen 
sahadaki seyirciler pek fazla değildi. 

Maçın erken ve tatile tesadüf etmeme -
si buna sebep olmuştu. 

Takımlar yarımda sahaya çıktılar. 

Güneş takımı Safa, Reşat, Faruk, İs • 
mail, Rıza, Daniş, Rebil, İbrahim, Ra
sih, Salahaddin. Melihten mürekkep o
larak kurulmuştu. Hakem Nuri Bosut -
tu. 

Oyun Güneşlilerin hüc:.ımu ile baş -
ladı. Çekler ortadan buna mukabele et· 
tiler. Güneşliler bilhassa sağdan atılı • 
yorlar. Melih iki fırsat kaçırdı. Güneş
lilerin alanlan neticesiz kalıyor. Melih, 
İbrahim ve Dani~in fena oynayışlan bun 
(ia ba;,lıca amil oluyor. 

"'-,·-~•~-c'o 

Onuncu dakikadan sonra Çeklerin 
hücumu arttı. Çok güzel paslarla Gü -
neş kalesine iniyorlar. On ikinci daki -
kada Faruğun yaptığı favlü Cek • sol 
muavini ş;ddetli bir şiltle Güneş kalesi· 
ne soktu. Bunda kaleci Safanın hatası , 
vardi. 

Bu golden sonra Güneş muhacimleri 
yine hücuma geçtiler. Uzaktan şüt çe -
kerek gol atmaya savaşıyorlar. Fakat 
bir türlü muvaffak olamıyorlardı. 

Güneşlilerin Çek kales!ne kadar iniş· 
leri hep neticesiz kalıyor. Yirminci da • 
kikada Güne§lilerin güzel bir inişleri ü
zerine Çek kalesinin önü karıştı. Gol o
labilirdi. Fakat Güneş orta muhacimle • 
rinin hesapsız hareketleri yüzünden bu 
gol fırsatı kaçtı. 24 üncü dakikada Fa
ruğu geçen Çeklerin solaçığı Güneş ka
lesine mühim bir tehlike geçirtti. Çekti
ği şilt Safa tarafından güzel bir plon • 
jonla kurtarıldı. 

Güneş tekrar hücuma başladı. Ra • 
sih de fena oynıyanlar arasına katıştı. 
Otuz beşinci dakikada Reşadı atlatan 
Çek sağaçığı Güneş kalesine indi, bu 
sırada Safa top gelmeden kaleden çık -
tı. Kale önünde Faruk topa elle doku -
nunca hakem penaltı düdüğünü çaldı. 

Çek sol muavini sıkı bir şiltle takı • 
mının ikinci golünü attı. Bunun akabın
da Güneşliler Rasih, İbrahim vasıtasi • 
le Çek kalesine indiler. İbrahim kaleci
nin elinden kaçırdığı topa yetişerek Gü
neşin ilk golünü attı. Bu golden sonra 1 
Güneşliler Çek kalesini daha ziyade sı • 
kıştırmaya b:ııtl ~dı'ar. Akınlar Melihi .. 
dü, mesi yüzünden golsüz kalıyor. 42 
nci dakikada kaJeci ile karşı karşıya ka-

lan Melih Güneşin ikinci golünü attl' 
Birinci devre de böyle beraberlikle bit• 
ti. 

İkinci haftaym Çekler güneşe kart1 
oynuyorlar. Bir iki Güneı hücumundatl 
sonra Çekler Güneş kalesine indiler. ıO 
uncu dakikada Çeklere hücumlar müsa· 
vi oluyor. 15 inci dakikada İbrahim çı1'
tı. Yerine Refii girdi. Kaleye de Safa • 
nın yerine Cihat ikame edildi. 

20 nci dakikadan sonra oyun ylııe 
Çeklerin hakimiyeti altına girdi. Safi 
tekrar kaleye alındı. 

28 inci dakikada Güneı 
kurtulan top Melih vasıtasile Çek nı ' 
sıf sahasına girdi. Melihin şandelin' 
yanlrş bir çıkış yapan Çek kalecisirıjjl 
başından a~an bir rule ile Rasih UçilJ"' 
cU golU attı. 

35 inci daklkada İbrahim tekrar o~ 
yuna girdi. 

Sert devam eden oyunun son daki • 
kalarında h!kimiyet Çeklere geçti. Mel 
kez muhacimleri yine Güneş müdafaatl' 
nın hatasından üçüncü golü ve beraber 
lik golünü attı. 

Bundan sonra Güneıliler galibiye' 
golü atmak için çok uğraştılarsa da aıd' 
vaffak olamadılar. Maç da 3-3 bera • 
bere bitti. 

Oyun esnasında bir de hadise olcfıl' 
Sonlara doğru hakem Nuri Bosut diJ' 
dük çalarak oyunu durdurdu. Saha 1't' 
narında duran bir zabtıa memuruna ,. 
çık renk elbiseli, ppkasız bir adamı it" 
ret etti. Memurlar oyun sonuna ka<fl' 
bu adamı gözden kaçırmadılar. oyurı. 
dan sonra dört !llhitle birlikte adı'1' 
söylemiyen bu adam Taksim karakol&S • 
na götürüldü. Hakem Nuri Bosut 6' 
biraz sonra giyinerek kar:ı.kola gitti. 

Hakem, bu seyircinin kendisine b' • 
karette bulunduğunu aöy1Uyordu. 

Saha dışından hakeme sataşan b&S ' 
dam karakolda hakeme şöyle diyord\J: 

- Ben size hakaret etmedim. O ti 
zü söyliyen başkası idi. Beni yanlı~ 
la gösterdiniz. 

Bu meçhul zat ad:nı saklıyordu: et> 
- Adım gazeteye geçerse işimd • 

olurum. Yapmayın. Eğer mutJaka aJ 
renmek istiyorsanız kulağınıza aöylif" 
yim, diyordu. _ 

Hakem Nuri bu adamın yalva~, 
lanna acıdı ve bir daha böyle s8~ 
söylememesini ihtar ederek aff e~ti 

8
d" 

ve davasından vazgeçtiğini söytcd1• ·tJd 
nun üzerine meçhul adam ve ,alı• 
serbest bırakıldılar. 



Anasını Gör 
Kızını Al 
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Mavel hakkım söylemek lazımsa ha-f ·iff 
•'fl.1 

lrlurunun temizliğine, saf ve elmu gibi ··· 
kaıpliğine ~e hiç tüphe yokınuf.. Fa -
kat, gelgelelim, tahtasının bir tarafın -
da eksiklilr :mi, aylanlık mı ne var? •• 

Bakryors.un, şimdi gayet iyi, gayet 
ho§; başı yumuşak mı yumupk. Eme -
•bıe vur, lokmasını ağzından al .• 

Beş dakika geçmeden, bir de bakı • 
'Yot"aun ki o kız gitmiş, yerine bamba§
lta zuhur elmiş ... 

Bil' türlü ipe sapa gelme yok. •• Gök
)Üziinden top atma ... set derken sepet 
denıe ... Lüzumsuz yere baş dikliği; ar
ılnıdan soğuk aoğuk cicimlikler ... 

Şahap Bey onu bir, bir buçuk sene 
~el görseymiş, Allah bir fellek fellek 
lcaçanmş .• Salpak mı salpak hırpani mi 
hırpani; kılık kıyafet, köpeklere ziya -
f~ ••• Yüzü, vücudu baJtan a§aiı kir, 
l;IİgJik içinde ... 

Pederinin ve valdesinin vefahndan 
•0nra (anasını da ölmüş bildirmişti), 
l'latize Edayı evine almtf. Didinmiş, uğ
l'atnuş, nefes tükebnİf. Eteği belinde, 
icadın kadıncıklığı her huıusca yerinde 
hir taze haline sokmak için ömür kütah 
~trm,. 

Ama ... evet aması var- diyor a, tah
taııtun bir tarafmda eksiklik, aykmlrk 
~vcut .•• Şahap Bey gibi bir kocaya 
~dıktaıı ve onun gibi bir erkeğ.in ida
~ıi, baskısı altına girdikten sonra iıa)
laJı artık o münasebetsiz huylarım da 
httakn-, yola gelir ... 

Celin odasınmın, yatak odasmm dö
~ dayamalan mı nasıl? 

Uahi, onu sormaya lüzum mu var?
baba ne olacak. .kuşlar mı konacak? 
Qllndan ötesi can sağlığı ... 

l' apılanlar fazla, lüzumundan aşkın 
hU~... Yine tekrar etsin, Eda da kim? .. 
li,haaının, saçağı sarkık, temel direği 
~'it iki ftalı köhne kuum..inde ye • 
tiıı.... • b" ,,, __ t • G 
.~e... Bir yesm, ın ŞUH;no sın. ece 

~lldüz, başım secdeden kaldırmayıp 
0~cığına dua eylesin. .. 
• 1itz1r aleyyüsselam konımuı onu. 
Şllbendiferin bat piyangosu çıkmış ona. 
ı\l'b:k kendini denk alsm, aklmı ba§ma 
tol>lasnı ve bu nimetleri bilsin. .. 

baha n.ik8h layılmamı!, düğün ya • 
lıdtnanuş, güveyle gelin yıld1:dan ba -
~!bl'1rııamışlarN. Bu gibi ıözler~e Ş~. • 
~llcağ1zın gönlünü bulandırmaga, ıçı-

kuşkulandırmağa ne sebep? 
Dünkü perhiz ne, bugÜnkü lihana 

l\ırşusu ..... ? Dün Edayı Şahabm gözü-
~ ....... .. 
~ &oknıak, onunla baıgöz etmek için 

~lltille gibi çene işleten, türlü mübala
t~, yalanlar dolanlarla kızı göklere 
j~ acuze, durup dunırken bu fitne 
~~tıırtuğu, dedikoduculuğu, aıhlaksızh • 
eı .... 

1 ·ıı~n yapıyor 

l ' nırinci ıebebi, cibiUiyetinin bozuk • 
ı'.~~. nıundarlığı; tıynetindeki akrep • 
lıt ..... :ı__ 

• ~ropJuk... 
h ikinci sebebi de, ve en doğnısu da 
~ '.I, liafize önayak o1up bu işi kıvama 

Kemanlocı:ı Şahap 

lan ve giıdişatlarıdır. Cümleyi, Allah 
şeı-lerinden irak etsin. 

Şahap Bey, ne kadar umursamasa bi
le işittiği .özlerden dolayı cam sıkılan n 
üzgün, başına kan hücum ettiği için 
feaini çıkarmış, elinde tutuyordu. 

- O laflan benim külahıma anlat! 
der gibi bir duru§la dinlerken: 

- Kafi Hafizanım, dedi. Şimdi bi· 
lüzum saçma sapanlan tayıp dökmede 
mana yok. Edacığnn beni çılgıncasına 

seviyor; ben de ona mecnundan ileri 
ô.ıığım. lki gönül bir olduktan sonra Ö

tesi vrzdırl •• 
Hafize, derhal ağzı değiştirdi: 

- Ona ne şüphe! •• Allah ikinizi bi • 
ril>irinize bağışlasın, bir yas-bkta kocat
sın, muhabbetlerin.izi daha .ziyade art • 
tınm!. •• . 

Koridorun nihayetinde, kuytu ve ka
ranlık bir kö§ede konuşuyorlardı. Şahap 
dedi ki: 

- Arzum, Alla.hın izııile önümüzde
ki çarpmbaıya nikahı yapıp terbetleri 
içmek; ferdası per§embeye de güvey 
girmek. •• 

Hafize, cevabı yapııtırclı: 
- Bil§ üstüne. Bu perşembe alqamı

na güvey girersin işallah. Biz her teyi
rııizi bitirdik, çoktan hazırız •• 

Rahat dunır rnu hiç, yine atıldı: 
- Düğünün boynuzu, kulağı rm o -

lur? .. Koltuğa girecek, paralar serpe .. 
cekıin, davetliler gelecek, zerdeler, pi • 
lavlar yenecek. Buna mum gibi düğün 
derler.. Sormak ayıp olmasın ama ev • 
latçığnn, kime havale ettin yemek hu • 
susunu?-

Evet. en mühim dertlerden biri de 
0 ya .. Hafize, derakap derde derman ol-

du: 
_ Vükela, vüzera konaklvm.da dü-

ğün aşçılığı eden, mükemmel sofralar 
kuran Diyarbekirli Hacmineyi tutalcm. 
Bütün takıın1ar taklavatlar, &§çrlar, ki· 
lerciler, yemek dağıtacak ra:ya koko -

Madrit bombar
dımanında 

Şehir ehalisi nasıl 
katliam edildi? 
İspanyada dahili harp başlayalı 

beş ay oldu. Çarpışmalar günde·.ı 

gilne artarak ve daha zalim bir şekle 

girerek devam ediyor. Telgraf hsı. 

berleri daima asilerden veya hük.0-
met tarafından geldiğine göre, birl.ıi. 

rini nakzeder mahiyettedir. Fakat, 
ölenlerin, kurşuna dizilenlerin sayı. 
sı daima yüzlerle · ve binlerle ifade 

ediliyor. Bütün bunlar muharebenin 
ne büyük bir şiddetle devam ettiğini 
göstermeğe kUi olsa gerek .• 

Bir Fransız gazetesinin Madridde 
bulunan ve asilerin yaptıklarına şa. 

bit olan muhabiri, gördüğü fecaat! 
şöyle anlatıyor: 

Madrid ilk defa 4 sonteşrinde 
bombardıman edildi. Fakat şehir hal. 
kının katliamı ayın 16 smdan sonTa 

başladı. Ondan evvel de tayyare mey . 
danının topa tutulması esnasında ci. 
var köydeki halk nteş altında kalmış 

tr. Lakin 16 sonteşrin gecesi fecamal 
daha büyük bir dereceyi buldu. 

Gece, gök yüzünün zifiri karanlı. 
ğı arasında asi tayyarE.leri dolaşma) rı 
ba§lamrşb. Gök yüzünden şehir gö. 

rünür, fakat aşağıdan yukarısı gö. 
rünmez. Onun için hüktlmet tayya. 
releri karşı çıkamadı. 

Birdenbire düşüp patlayan bomba 
sesleri, yıkılan binalarm gürültüsü, 
yaralananların çığlıkları göklere yük. 
seldi. 

Bombardıman edilen yer hastaha
ne idi. Hastalardan birçoğu yaralan. 
mrşJ bazrlan da ölmüştü 

Sabah saat beşte sokağa çıktı9'1 . 

Bombalarm düştüğü yerlerden hala 
alevler yükseliyordu. Hava henüz 
karanlrktı. 

Bir köşeyi dönerken ayağıma bir 
şeyin dokunduğu~.u duydum. Yerde 
yatan birisi paçamdan yakalamışf'. 

durdum. Kibrit çaktım: 

Bu, bir genç kadındı. Beti benzi 
sararmış. can çeki~:: bir haldeydi. 

inliyordu: 

- Bakın ne yaptılar ı Bakın ne 
yaptılar?. 

Kibrit sönmüştü. Bir kibrit daha 
çaktım. Gözüme büyük bir kan yığını 
çarptı. Kadının entarisi kan içind·.:. 
idi. O kibrit de söndü. T-ekrar b:ı: 
kibrit çaktım. Kadın daha fazla kr. 
sılan bir sesle : 

- Bakın ne yaptılar, bakın l .. 
Diyordu. 
Titriyen elleri1e gösterdiği yere 

daha dikkatle baktım: 

Kan pıhtıları arasında kopuk bir 
çocuk başı gördüm. Kadının çocuğu 

parça parça. olmuş, kucağında yatr. 
yordu. 

Kibrit tekrar söndü. Ondan sorı 
raki kibriti yaktığım zaman kadrmn 
hareketsiz olduğunu gördüm: OL 
müştü.,, 

~li:·diğine piıınan olmuştu ... 
J td<ıyı daha yüksek, daha kalantor, 

nallll' hep onda tamamdır. ---------:--:------

~\h '-~.l!~· 
"- 1\ 'Paralı birine peşkeş çe~gıne 

dil\1;di. 

~ Ç~an, sıfıra sıfır, elde var ı~dı. 
Ilı &.Jltan şimdiye kadar (al ~ecı~ 
~l da lenin harçlğın olsun!) dıye, - Ii
~~~l\tı, tnecidiye1eri geçelim - iki çey • 

Cağıza bile nail olamamıştı. 

~~ lieı-ifin nekesliğine, çingeneliğine 
~ (Saraydan geliyorum.. Selrum ıa • 
<litıı ler, nişanlar, ihsanlarla taltif edil
i', •

1) di.ye --'-vralar savururken, (an· 

] 

·cı~ · Jld1.G 
~ tırn, teyzeciğim) demesin; hiç ol • 
b~'ıt, (koca kan, sen de yoruldun. ta
~~ teptin, paıbuç eskittin.. Şu altmıı ce

a.tı) deme yok mu? -

~ 
İ~ 81 lii\fİ.ze iıte bu hasisliğe ve mete • 
l~~dı~ğa mim koymu§, sinek kir 
h.~. ~ Yere yazmış, en ziyade bu nokta 
~ çelıni§ti. 

~\ lı 'il .zehir zakkumları duyduktan son
lİlt ~tilira içi kanşıa, zihni çetinse, iki
~~tııda kalsa, kızdan soğuyup ni-

\} tnikahtan vazgeçse ... 
~ ~~t'tı nıu acuzenin? .• Dünden ra -

l\ı a.k:hete.. 
-., takd tahtası eksilr, İpe •apa gelmez 

'~~!lir, bu gibi ıkarrlann mantık • 

Şahap (olurt) makıımma bat aallar
ken, beriki yine sesini çıkardı: 

- Tel duvak, gelin elbisesi, paça _ 
lık bizim boynumuza, im tarafına dü • 
şer; faıkaıt baş.hk, yapıttmnalar, Yedilik 
fis.tan damaıt tarafma aittir. 

Şahap, yine bıyık ucu gevelerken, 
öteki diyeceğinin alt tarafım getirdi: 

- Başlık diyorsBmt yÜz yazJsı ve pa
Ça günleri için, 48 saatliğine kuyunM:u 
çaı-ııımdan kaldınlacak başlık, yani 
taç... Uç, yahut dö~ ınihayet bet lira 
veririz münasip bi-r kuyumcudan kaldı-

• _,__,...! 
rrveriirz. Orasını bana bırak. Aruuu • 
den, Bedrosdan veya Mıihrandım, evvel 
Allah bin liralık tacr getirip korum or • 
taya ..• 

Durdu durdu, yine duramadı: 
- Yüz görümlüğü hakkındaki fik -

rin ne merkezde?. Herhalde daha alma
dın galiba ... 

Şııhapcağrz, gırç gırç bıyık çiğni -
yor, adeta yiyordu. Bıyığının bir tara~ 
h güdük kalacak da ~ yok biçare-
nın ... 

( Arka8ı var) 

Mısır parlamentosu. Başvekil Na. 
has paşanın bir natkile açılmlştır. nu 
resimde Bayan Nahas paşa, Mısır 

milli kryafetile parlamentoya ge·tir. 

ken görülüyor. Arkasında da Madam 
Makram paşa görülmektedir. 
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1937 de 
NELER OLACAK? .. 

iktisadi buhranın gittikçe 
azalarak herkesin iş bu
labileceği haber ver 1iliyor 

Avrupada her yeni sene girerken 
Astroloğ Wmleri bir çok kehanette 
bulunurlar. Bu sene de, 1937 yılm.da 
neler olacağını haber veren bir .ABtro
loğ şunları söylüyor: 

önümüzdeki sene içinde Fransada 
gene siyasi hadiseler olacaktır. Diğer 
taraftan, dünyada çok büyük değişik
liklerin ihtimal dahilinde olduğu bir 
devrede de bulunuyoruz. Gökteki yı~ 
dızlarm bugün bulunduğu vaziyet da.
ima dünyaya bir takım. yenilikler ge
tirmiştir. 

Bu değişikliklerden birinin daha 
1936 sonbaharında başlamış olduğu. 
nu söyliyebilirim: Para kıymetleri ü
zerinde yapılan değişiklikler bütün 
dünya bakımından çok ehemmiyetli 
bir hadisedir. 
ISPANY A HAD1SES1 KAPANMI

Y AOAK 
İspanya ha.diseleri bugün olduğu 

gibi yarın da halledilecek değildir. 

Bu muharebedeki alevlerin sönmesi 
için seneler lazımdır. Yalnız, gelecek 
sene içinde daha geniş bir sahaya çık
masından korkulabilir. Bu alevleri, 
bilhassa iki devleti tehdit etmektedir. 

1937 senesinde olacak siyasf hadi
selerin k8.nunusaniyi beklemeden bu 
ayın içinde başlaması ihtimali vardır. 

Uzak Şarkta da harp t ehlikesi bü
yüktür. Bu harpten sonra Şarkın bin .. 
!erce senelik mazisi olan bir krallığı 
yıkılacaktır. 

MAZI iLE iSTiKBAL ARASINDA 
UÇURUM 

1937 senesi din için de bir inkılap 
yılı olacaktır. Esasen Hitlercilik ve 
Bolşeviklik Avrupanın hıristiyanlığmı 

tehdit etmektedir. Şark meınleketle
rinde de din bağla.n.gev-Şiyor. Çin din
siz oluyor, Japonyada resmi bir hü
kfım.et dininden başka bir şey yok. 

Bu suretle, mazi ile istikbal arasın
da bir uçurum açılıyor. 

HERKES EKMEK BULACAK 
Gelecek sene iktisat bakımından 

müjde veriyor. Buhran gittikçe azala
cak, işsizler kalmıyacak, herkes ek-

Çocuğa kızgın demir 
yapıştıran 

Hain baba! 
Jak, sekiz yaşında bir !:Ocuktur. 

Fakat, çocukluğun neşesinden biht, 
her bir yavrucağrzdır. Sdil ve ayyaş 
bir adam olan babası Noel Berbe onu 
dalına döğer, yürekler sızlatıcı Cf'. 

zalar verir. işsizdir. Fakat dört 
çocuk babası olduğu i~in ona oldukç ·: 
iyi bir işsiz parası bağ lanmıştır. !..a,. 
kin, o bu para ile karısını ve çocuk~ 
Iarrnı besliyecek yerde her akşam eı. 

vine zil zurna sarhoş olarak gelir. 

Geçen akşam eve, her zamankin-1 
den daha sarhoş bir halde gelen 
Ber,,; ~, sobanın ke .ı ~~, ~·--c;.·. B 't 

aralık, ateşleri çekmek için kullanr. 
lan demiri alarak sobaya sokuyor
demiri kıp kırmızr bi:- hale getiriyor. 

Sonra .Taka, gülert:k: 

- Gel bak, diyor. 
O zaman babasr, ·~ocuğm::. kolu~ 

dan yakalayarak kızgın demiri zavıı.L 
lmın eline, yüzüne, yözüne yapıştır .. 
mağa başlayor. 

Çocuk, müthiş çrğlıklarla haykı. 
rıyor. Aynı odada olan diğer üç ço .. 
cuk, korkularndan seslerini çıkara,, 
mıyorlar ve yerlerinde mıhlanıp ka.. 
lıyorlar. Anneleri de evde yoktur. 

Zavallı Jak, demir soğuyuncaJ'B. 
kadar işkence için~e kıvranıp duru. 
yor ve nihayet bayılıyor. Hain ba.1>a 
da demiri elinden atarak sızmış oh. 
cak. 

Ertesi gün Jak mektebe gittiği za.. 
man hocası elindeki, yüzündeki yara. .. 
ları göstererek: 

- Nedir bunlar? Diye soruyor 

O zaman çocuk bütün olanları an. 
latıyor. Muallim meseleyi karakola 
haber veriyor ve çocuğuna işkence 
eden baba tevkif olunuyor. 

mek kazanabilecektir. ---------------
1937 senesinde bir devlet reisi öle

cek. O memlekette dahili karışıklıklar 
çıkacaktır. Bir başka devlet reisi de, 

sırf şahsi sebeplerden dolayı, memle. 
ketin siyasetinde büyük bir değişikli· 
ğe amil olacaktır. . ....................................................................................... , .. 

isaretler: 
!> 
~ ..... zt"tz;zıwa- ... ~ 

PROPAGAND,\ 
En çok yanlış anladığımız ve bu 

yanlışlrk yüzünden bir türfü sağlam 
eserlerine tesadüf edemediğimiz iş 
propağandadn;. Propağanda derken 
gözümün önüne yalnız büyük dev· 
Jet işleri deği] en basit insanın ken ~ 
dini anlama arzusunu alıyorum. 

Propağanda yalan söylemek, if. 
tira etmek değildir. Propağanda bir 
şey uydurmak, uydurulan şeyi bir 
hakikatmış gibi ağızdan ağza naklet· 
mek manasını da iafde etmez. Pro -
pağanda bir hakikati duyurmak, an
latmak, tanıtmak demektir. Şu halde 
propağanda edilecek şeyin her şey • 
den evvel bir hakikat olması, bu ha
kikatin kalpten kalbe intikali vası -
tasını temin etmesi gerektir. 

Propağanda ne zaman muvaffak 
oluyor?. 

Büyük Harp, ve harpten sonraki 
dünya bu işin tetkiki için bir muaz -
zam laboratuvar halini aldı. 

Propağandayı yalan, mi.:'şevveş 
haberlerin arkasında müphem arzu· 
larm ifadesi sananlar; propağanda -
yı bir davanın ölümü için mesela bir 
intihar vasıtası haline koymuşlar • 
dır. 

Hakikate dayanmıyan propağan-

Sadri f!rtem 

da "Bir yalancının mumu" kad.aı 
olsun muammer olamaz. Propağan• 
da fikrin zafer kazanması, sahalar 
elde etmesi olduğuna göre, o, en zi• 
yade harbe benzer. Harpte muvaf• 
fakiyetin ilk şartı hakikaten yüzde 
yüz vukuftur. Harp hedeflerinin 
vazıh bir surette tayini zafere giden 
yollardan biridir. 

Propağanda daima bir hakikatic 
yaymak emelindedir. Fakat yayıla • 
cak hakikat ne kadar vazıh ise, hu. 
dutlan malum ise, kısacası bir form'" 
dan ifade edilebilirse anlatılması, an• 
]aşılması ve yayılma sür'ati de o nis· 
bette artar. 

Propağandadan korkmıyalrm :ı 

Çünkü, o, ne dalkavukluk, ne ya • 
!ancılık, ne de bir elçabukluğu ma • 
rifetidir. Mantık, makul, ve namus
lu bir harekettir. Çünkü realite ne 
yalanı, ne de mağşuş hareketi ka • 
bul eder. Kütleler ancak imana da -
yanan hakikatlere inanırlar. 

Bunun için propağanda bir ima· 
na, bir hisse, bir hakikate istinat ede
rek sahasını genişletir. Propağanda -
yı ters manalardan halas etmek la • 
znndır .. 
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Orta mektep ihtiyacını 
karşılamak için 

HükU.mete ait metrôk 
b ·na arın Kültür Bakan-. 

hğına devri düşünülüyor 

Bir fe ilket 
ve bar ders 

- Seyhan neha·i ta~mış.. Sular ib. 
tiyat setleri aşarak Adanayı hasmı:. .. 
Şehrin üçte ikisi .sular altında ka'. 
rnış .. Yüzlerce ki§i boğulmuş, binler. 
ce insan açıkta kalmış, birkaç mil. 
yon liralık ziyan ,·armış. .. ,, 

Kültür llukanlığı ortaokul ve Ii_..:e 
ihtiyacını önlemek için bu yıl bütün 
vilayetlerde tedbirler aldı. Alınan 

bu tedbirler sayesinde bugün ort.' 
okul tahsil çağına ırirmiş ve okulsn 
kalmış hiç bir çocuk kaJmamıştP .. 
Fakat alınan bu tedbirlerin bugüıı 

gösterdiği netice bizim tahkikatımıır. 
göre şöyledir: 

Hel' ,;tiiyette açılan yeni ortnoku'. 
]ar ile ve çifte tedrlc;at ne bugiinkii 
ihtiyaç jl'iderllmlştir. Fakat, Istaı~ . 

öCLE NEŞRlY ATI: 
Saat 12,30 Pl&kla Türk mWJiktsf. 12,50 

Havadıs. 13,05 Pllkla hatif müzik. ıa,2ıs-
1',00 Muhtelif plA.k De§riyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 plA.kla dana muslktsl. 19,30 

Gitar Meryo tarafından. 20,00 JılUzeyyen 

, •• &rkad&{jllU"I tarafmdan Türk muaikia1 ve 
halk tarkıları. 20,30 Türk musıkt heyeti. 
21,00 Orkestra: 

l - Maascnet: (Phedra) uvertUr. 
2 - Strauaa: (Şahane vals). 
8 - Offenbach: (Hoffman hlkA.yelerln 

den) parçalar. 
4 - Gzibulka: (Balodan sonra aşk rtıya 

Ilı). 

lS - Toçclli (Serenat). 
Snllt 22,00 Ajans ve borsa haberleri. 22,30 

PlAkla sololar - Ertesi gUnUn programı. 

23,00 Son. 

BORSA 
8-12 93ô 

Adanada lOOC ev yı 
Dün tesbit edilen vaziyet: 

O/enler 100 den fazla, 460 hasla var. 
4000 kişi Kızıiaqın hımaqesinde, 12000 

kişıge ekmek ver ıliqor. 
Adana, 8 (Hususi muhabirimizden) 

- Facia, evvelce de haber verdlğim gi-
bi, tehirde misli görülmemiı bir felAket 
teklinde kendini hissettirmittir. Ani ıu 
baskını ve ant ölüm hücumu kartmnda 
herkeı büyük bir dehtet içinde kalmış 
ve ne yapacağını ~aıırmıştı. 

Bir yerde elli, altmış kişinin ölüm 
tehlikesinde bulunduğu anlaşılıyordu. 

fa.kat bUtün gayretlere rağmen imdat 
götilrmek imkAnsızdı. SilAhlar atılıyor, 
feryatlar yilkıeliyor, sular gittikçe yük
selmekte devam ediyordu. 

t&kya milddeiumumiai Cemil Bahadır 
lı 30 sonteırin ve l ilkklnunda öldC• 
rülen Türklerin kimler taraf ında.u 61 
dürUldtiğü hakkında ciheti askeriYc." 
den sual aorduğu için vazifesinden atı< 
narak f.skenderuna sevkedilmi§tir. 

HALEP ERKAN/HARBiYESiNDE 
BiR TOPLANTI 

Lazikiye, 8 (Hususi) - Suriyeni' 
Şimal ordusu ve Cezire kumandanı il 
Cenup ordusu kumandanı, erkanıbaf' 
biyelerile birlikte Kırıkhan, Hacıls! 
Helan mmtakalarında ve Türk hudut 

Ilu bUylik f eHiket haberini alır al. 
maz tık hntınmıza gelen lsmet Inönü 
oldu. Onun daha bir iki ay evvel A. 
dana taraflarında pamuk Lo;tihsalim 
artırmak için yaptığı tetkik seyah.nt1 
aklımıza geldi. Biz bu seyahatin bir 
knç yıl içinde vereceği faydalı neti. 
eeleri dUştinüyorduk. Bir gün Seyhun 
nehri ile Adana ova mı sulamak inı. 
kan ve vasıtaları temin olunur-;: 
memleketin bundan edeceği büyük 
ekqnomik istifadeleri hesap ediyor. 
'duk. 

bulda olduğu gibi birçok vil~yet or. •-------·--------• 
Saat 22 de Şehrin nehir haline ge -

len caddelerinde çıplak insanlar, çığlık
larla yüzüyorlardı. Bağn~anlar, çocuğu
nu anyan ana babalann, anne ve baba -
smt arıyan çıplak çocukların avazları 

yükselmekteydi. 

ları civannda bir tetkik seyahati ynr 
tıktnn sonra Hnlepte toplanmışlardır 

Meğer biz bu yolda ümit ve hulya. 
Jara dalarken talih ne acı bir f el3kl·1 
hazırlıyormuş! Memleketin bu her 
türlü saadetlere namzet olan parça. 
sınd biz milyonlar getirecek !eyi>: 
)er beklerken uzun yıllardanberi bin 
bir türlU zahmetler, IJteşakkatlerle 

halkın biriktirebilmiş olduğu milyon. 
ları ahp götürecek bir feyezan hazır. 
Jıyormuş. 

taokullarında da bınıf mevcutları 

'70 - 80 i bulmaktadır. Terbiye si~ 
temlerlne göre bu kadar kalabal.k 
~rnıflarda ders yap:nak oldukça gü~. 
tür ve alınacak randıman da bekle. 
nen neticeyi vermez. Onun içindir k• 
Bakanlık, önümüzdeki S(>nelerde okul 
ihtiyacım önlemek üzere ~ifte tedı :. 
Mt usulünü tatbik ederek okul iht •. 
yacını gidermiş olabilir. Fakat bfr 
iki yıl sonra çifte tedrJsat usulü bU. 
tün oku11arda tatbik edildiği halde 
okul ihtiyacını gene önlemi~ olmıya . 
caktır. Buna da imkfln yoktur. Ba. 
kanlığın bugünkü mevcut büt~esindl' 
ise fazla bir gelir olmadığından ye. 
niden okul yaptınlmasına veya kira 
ile tutulmasına imkan yoktur. 

Bu vaziyet kar~ısında alınacak 
tedbirler et rafında esaslı tetkikl~re 

girişilmiştir. Bu arada hükumete ait 
ve okul olmaya elverişJi binahr.n 
Kültür Bakanlığına devri işi düşünül. 

Rlt.alanuda yıldı:ıı lfart•UI olanlar, bM 
rtncıe wuameJe J'Orenterctır. K.akamlar 
.aaı 12 cıe ı.t.apıuue aatıe fi.yat.lanı m. 

,..ARALAH 
• Sterlin tlH •Şilin Arua 
•Dolar l.!i ıb turya .:!l$,·-

Frank 117- •Mark 26-
•Liret ı 2'>.- •Zloti lıH-

• Belçika Fr. !'10,- • Pengo ~li.-
•Drahmi .C:li,- •Ley 14.-
• lsvtçre Fr. bib,- •Dinar w.-
•Leva tH.- Yen 
•Florin ö6,- •Kron t.veç tt2-
•Kron Çek. cO- •AJtm 9119 -

Pezeta •Banknot t•~ -11---------------------· 
CEKL E R 

• Lcıo<!ra 1116.- • vtyana U•b 
• NeyYOtll 0,7U~(l • lıladıtd 7 ~\/· 
• Parla t7L67b • Berlt.D 1 918i 
• MtlA.nc lb.1!1'- ·v~ •. ~.? 
• Br1lksel ı.1• 6(' •Budapep 4.lja2\ 

•Atına ~H 12.ı:ı • BUknıf ll>8 6• :ı 
• Cenevn B tbb • Bel(Nd IU 6~9J 
• Sotya ti ı. 1 ·:ı • Yokohama 2 7~7l 
• Amsterdam U62!'ı • MoskOTa 2167.'ı 

•Prat 22 48B7 •Stokholm H.H8b 

Her saat başında her mahallede bir 
kaç evin yıkıldığı haber veriliyordu. 

Dün sabah sulann çekildiği bazı 

caddeler tanınmıyacak bir hale gelmiş· 
ti. Kaldırnnlar, menfezler ortada yok • 
tu. Yerleri yirmi santim yüksekliğinde 
bir çamur tabakası kaplamıştı. Sokak -
lar, ayaklan baJlan açık, gaşkın bir hal-
de koşuşan binlerce insanla dolu idi. 

Halcpteki erkanıharbiye dairesind 
dört ı,rUndUr içtima yapılmaktadır. 13_ 
haftadanberi erkA.nıharbiye dairesin~ 
bulunduğu sokaktan kimsenin geçJt'lt 
sine müsaade edilmemektedir. ŞamdsV 
gönderilen iki bölük süvari Reyhanif 
ve Hacılar yolile eimal hududuna se' 
kolurunuşla.rdır. Bu bö1Ukler ba.şıbl' 
zuklardan mürekkeptir. Bö1Uklerin b' 
şmda YUzelliliklerden Recep kaptıı' 
vardır. 

Sığınacak bir yer anyan bu binlerce CEBELIDURUZ'UN SUR/YEYE J/I 
halkın vaziyeti hakiki bir facia idi. Şeh- HAKi iÇiN 
rin üçte ikisi su altında kalmıştır. 

Sular çekildikçe facianın büyüklilğü Berut, 8 (Hususi) - 1ntlhab:ı.t dC' 
daha fazla anlaşılıyor. Diln, yıkılan ev - layısile Şama gitmiş olan Ali Komfe 
terin saym resmen 580 idi. Bugün 1000 Şamda bulunduğu müddet esnasırıdl 
e yaklagmrştır. ölenler de keza yüzden bazı Dürzi reislcrile görüşmüştür. ı; 
fazladır. Hastalar 460 ki~idir. Memle - görüşmenin gayesi Ccbelidilruzun s~ 
ket hastanesi sular altında olduğundan riyeye ilhakını temindir. Üç gUn e,f'ff 
askeri ve zührevi hastanesi hastaları ka cebelidüruzun Suriyeye ilhakmI ' 

Fakat, kabul etmek Hizımdır ki İ>u 
felaketin asıl se~bi. Seyhan nehriniı·, 
'feyezan etmesi değildir. Feyezanı 

tutmak için ''aktile yapılmış olan ih. 
tiyat setlerinin fenni ,.e mukavemetli 
olmamasıdır. Eğer bu ~etlerin inş·ı. 
sı fenni luymette olsaydı sular gene 
yüksel ecel.ti; belki de setlerin Uc;. 
tünde:: ta~caktı, etrafı gene ba.c:;a 

.cnktı. Fnl<at etler yıkılmıyncağı iç.n 

mektedir. ı-----E.,....·_S_H--A-M·-----ı 

lstanbulda bu cin.~ binalar mecvııt 
olduğu gibi bir~ok vilayetlerde de bu 
şekilde birçok binalar vardır. KüW\r 
Bakıınlığr, ilgili makamlarla tema'i 
ederek bu durumu önümüzdeki derı:ı 
yıh başında halletmeğe çalışacaktır. 

bul etmektedir. idaresini bildiren nizamname neşted1 

Yıkılmak üzere bulunan evler de miştir. 

Su sene daha fazla yol 
tamir edilecek 

üstten taç.an suların şehire doğrıı Belediye yollann tamirine 1937 yı
y.ayılm::ı~ı bugünkii derecede büyli'i lmda daha fazla ehemmiyet verecck
bir fclllkct halini almıyacaktı; ova. tir. Bu hususun temini için yeni büt
nrn bütün mahsulünü tuğyan ~den l' çeye geçen seneden daha. fazla tahsi-

sat koymuştur. 
1nr alrp götürmiyecekti; 1.ararın hu. ---------------
dudu bugünküne nisbetle çok az o!ı 
caktı. 

Hunun için Ada'lla felfıketi kur ·ı . 

sındcı iki türlü vazife karşımıza çı~n. 
yor: Bu vazifelerden birincisi tufan. 
dan müteessir olan fakir halkın muh. 
taç bulundukları yardıma koşmakt r ~ 
İkincisi de gelecekte felfıketin teker. ~ V AKIT Propaganda servisin. 

dc.1: 
rür etmesi ihtimaline karşı tedbirler § 
almaktır. Zira Adana f eJaketine ka . . % 
şı bundan sonrası için kaf'i tedbiı-lcr ~ 
;•lınmndıkça mcmleketir. bu güzel y~r. ~ 
]erini ekonomik inkişafa mazhar cdt:. ~ 
cck plfmları hazırlamak beyhude ola. IS 
caktır. Zira bu maksatla sarf edilen ~ 
paraların ve emeklerin hasılatını b:1· ~ 

r. 
gi.in suların taşması gene alıp götür~. ~ 
cekttr. ğ 

ASIM US ~ s 
Beyoğlu, Dördüncü Sulh 1lu1ı.·:uk ' 

Mahkmnesimimı: 1§ 

Beyoğlundrı. Sakızağacı caddesi 97 ~ 
numarnda oturmakta. iken ölen Gala- ~ 
tnda eski gümrük sokağında Ömeref en. § 
di hanında saatçi Antvanm terekesine § 

mahkemece el konulmuştur. İlim günün § 
d€'n başlamak üzere alacak verecek ve E 
saır suretle alakadarların bir ay mir~'§ = çıların Uç ay içinde Beyoğlu Dördün- '§ 

= cü sulh hukuk mahkemesine baş vur- iff 

1 - Türk evlatlarının işsiz kal
mamasını arzu eden KURUN ve 
HAilER gazetelerimiz iş arıyt.n 
kimsesiz ve bikesler;n 115nlarım 
meccanen kabul eder. 

İşsiz kalm?.mak it:rin bundan İ!.· 
tifade ediniz. 

2 - Memur.katip.muhasip, arHst 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evlat
lık ve her nevi işçi anyanlar ara
dıklarını yorulmadan, Uzi.ilmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
i:.:.nlarından istifade etmelidirler. 

3 - Apartıman, ev, otel, ha. 
marn, irat, dükkfin, n.ağaza almak 
ve satm'1<, k_iralamak istiyenle_r bu 
işlerini gayet kolay ve '" ucuz 
bir şekilde temin etmiş olmak içir. 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilanlar sütunundan isti
f?·· etmel"dirler. 

4 - Otomobil. araba, :>iyano, 
mobilya, radyo, gramofon ve her 
nevi ev eşyası ve saire alm&k ve 
satmak arzu edenler HABER ve 

maları mUBdetinde baş vurınıyanlar ~ 
hakkında kanunu medeninin 561, 569 '§ 
uncu maddeleri hükümleri tatbik ed:. fi 
lccci!i ilfın olunur. \_ 

- KURUN gazeteleri ucuz Hanlar 
§ sütunundan istifade etmelidirler. 

Sadakai Fılır 

nuğday 

A:-pa 
:Üzüm 

En iyi 
K. 
14 
19 

100 

iyi 
K. 
12 
00 
84 

E 
::ı: 

\ Bütün bu arzularınızın lemini 
Son için milracaat edecek mahal yal-
K. f mz V AKIT Propaganda servisi-
11 §_ dir. İstanbul Ankara caddesi VA· 

.§ KTT Yurdu. Telefon: 24370 00 
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lş Bankası ıo 20 
MUmessU A 2J. lb 

Reji 20 
Ştr. Hayrty -.00 

* Merkez Bank 91-
u. Slgortıı OC1 

* Ponomonb 1H>-

lstlkrazlar 

l'ramTilJ ıf.'AI 

Ç1mento 18.-
0nyoo Det J.00 
eark Del. ) fX) 

Salya . •ı 
Şark ı:ıı. ec7.& ı ••> 
Telefon .00 

Tahvlllar 
1933 T .Bor. 1 22 7 b e:tektrUI - • -

• . . . a ~l z Tramvay 81,70 
• _ _ m ~:ı Rıbum f,Otı 

lattk.D!lhtn U ıJı • AJWtoıo ı 40 7 ı 
l:rfenl lltılc. Vtl,W • AııadOIU U W.70 

1928 A M - - Anadolu ID 'i,lU 
• S. Enunım 9~ - • MUm.:ı>llU A 44. -

Çn1'3amba Petl}embe 

Takvim 9 ı. KA. ıo ı. Ki. 
======t'MRanıaza SRamazaı 

uun doıtufu 
GUn batışı 
Sllbah namazı 
ôğle oamaııı 

Utln dS Oaıı:ı.aS> 
Akşam namazı 

Yatın oıı.mazı 

imsak 
Yılm geçen gtınlert 
Yılm lıı.&lan gUnleı1 

7 J3 'l 14 
(6,41 16,41 
6 llO 6 00 

12.05 12 On 
J4,28 14,28 
16,41 1641 
18 ı 9 18 9.0 
5 27 5 28 
!i4 i 344 

22 21 

Zahire satışı 

tatanbul tJcare& ~f' r.aıııre 1>oıı1a~ıuıa dtu 
muamele trllreD (kUo) madcıelerı 

Kf. P. ltf. p 

Nev'i: &:o u Eo çoıı 

Buğday (yumuf&k) 5,31 6,1 

" 
(aeH) 5,25 5,37 

,, (kızılca) S,10 S,17,5 
Arpa Anndol 3,35 4,7 
Çavdar 4,10 4,15 
Mmr (beyaz) 3,26 3,27 

" 
(san) 3,28 4,7,5 

Keçi kılı 57 58 
Tiftik deri 102 
Yapak Sivas 54 

B<:ıJOğlu Sıtlh Birinci Hukuk Hdt
k-im7iğinden: 

Sabri Manyasioğlunun Beyoğlun.. 
da, Yoğurtçu Faik sokağında 15 numa
ralı hanede Andromahl aleyhine açtı
ğı alacak davasının yapılan muhakc. 
mesindc: M. Aleyhin ikametgahının 

meçhuliyeti hascbile ilanen vaki olan 
tebliğata rağmen mahkemeye gelme-
mÜ] ve milddel kunturat ibraz ederek 
M.Aleyiıin imzasını inkarı halinde is
tiktap istediği ve gelmediği takdirde 

beş bine yakındır. 4000 kişi Kızılayın Ali Komiser Beruta. dl:ind;.iktl 
himayeainde yiyip içmekte, 12000 ki.Ji· sonra Aleviler ve Dürzilerle yapcl 
ye de ekmek verilmektedir. Teberrü cinsten mUza.kerclere girl§nılştir. JJP 
8000 lirayı bulmuıtur. BütUn zabıta ve sat malömdur. Milletler cemtyctinCJt 
asker tombazlar vaaıtasile tahlis işine TUrk tez.ine karşı mukabil bir çc' 
devam ediyorlar. Krzılayın bütün aza - me hareketi yapmaktır. 

lan faaliyettedir. Ev ev dolaşıp çam~ - ISKENDERUNA ASKER SEVS 
ıır ve yiyecek dağıtılıyor. Dün içtima - LUNUYOR 
lar yapıldı. Bugün de Bayanlar içtima 
ederek köylere Kızılay azaları yardım Hama, 8 (Husust) - Binbaşı J{ 
ve i.ır.dat koldanna ayrılmışlardır. kumandasınd:\ Şamdan gönderiien ıı: 

Nehir bir metre 95 santim inmiştir. lüklerin !skenderuna scvkedi1dikl' 
Normalden daha üç metre 80 santim söylenmektedir. Beş kamyon Frat1· 
yüksektir. küçük zabltlle top ve tankın da st 

Şehirde buhran yoktur, belediye her kolunduğu haber almrnıı;ıtır. 
tertibatt almış bulunuyor. Binbaşı Kole Şamda Arapları Jll 

Cumuriyet ve Salih un fabrikaları ralyözle biçen adamdır. 
tamamile sular altında kaldığından Be- --------------
lediye Doğruluk fabrikasındaki un sto-
kunu teabit ederek emrine almıştır. 

:ç. lf. .., 

Lazikiye, 8 (Hususi} - Sancakta. 
tazyik durmuotur. Antakya caddelerin 
de kadınlar bile devriyeler taraf rnda.ı 

ı çevrilmekte, üstleri aranmaktadır. San 
caktaki Tlirk memurlar ve jandarma
lar yerlerinden kaldırılmakta.dır. An-

1 Yeni Eserler 1 

ÜLKÜ 
Son nüshalarında mürıderecat iti

bariyle bilyük bir tekA.mill gösteren 
Ülkü'nün birinciklnun tarihli 46 ıncı 
sayısı kuvvetli yazılarla c;ıkmıştır. Bu 
sayıda. Prof. H. Sadi Selen'in (İstrabo
na göre Antakya) yazısı günün en mU 
him meselesi üzerine büyük bir tarih
çinin mülahazalarını nakletmek bakı
mından çok ehemmiyetlidir. 

Bu çok kıymetli fikir mecmuasının 
bUtUn Türk aydınlanna hararetle tav
siye ederiz. 

istiktaptan kaçınarak imzasını kabul 
etmi~ sayılacağına dair gıyap kararı
nın tebliğini istemesi üzerine mabke· 
mece de olveçhile muameleli gıyap ka
rarının yirmi gün müddetle ilanen teb
liğine karar -verilmiş olduğundan 30. 
12.936 tarihine müsadif çarşamba gil
nü saat 10 ca M.Aleyhin mahkemede 
bulunması ve kanuni müddet zarfında 
itiraz etmesi ve aksi takdirde bilcüm
le vakiayı kabul etmiş addolunacnğı 

tebligat makamına kaim olmak üzere 
işbu muameleli gıyap kararı gazete ile 
ilan olunur. 

(V. No. 19579) 

Yunan Kralı 
lta/1Jan iay11a1 eıerinif1 
uçuş taliminae buıunotJ 

Atina. 8 (llu...,,ısi) - Buradll' 
İtalyan elçisi dün Ba

10 
vekil l\fetil" 

sa.sr ;:lyaret ederek bir müddet gotP 
müştür. f 

Atina, 8 (Husu..;;i) - lki Jtalf1• 
tayyaresi dün Tato!"I tayyare is~, 
yon unda uçuş talimleri yapmış!at Jı' 
Kral ile ,·eliaht, İtalyan elçbi, . ~ 
radaki elçilikler at.ı~e militerıcr• 
uçuşlarda hazrr bulunmuşlardır. 

MEKTEPLERDE ASl(ERLlt 
DERSLER/ 

. 8 (il .) D'" k" ,.,~il Atına, u.c:;u~ı - un u "tiif. 
ter l\Ieclisinde, Yunanistanın .btı 0• 
melc!eplerinde a.o;kerlik derslcrı ı; 
terilmesine karar ,·erilmiı::;tir. 

Fransız 1ıcaret Noz 1
'' 

Beıgrad'a qe/dı ·ılı 
a,.st• 

Bclgrat, 8 (Hususi) - B. rı !i-
bu sabah gelmiş ve Ticaret naıl ~ 

ştır· Urbonic tarafından karşılanmı sto)ıtl 
Bastid, bundan sonra bugiln B .. tJr· 
dlnoviç tarafından kabul edilDl•:os·ıı~ 

Yan resmi mahafil, B. Del ııt 
Fransa hükumeti namına. Fran~cr:ı 
Küçük itil8.f arasında mübadele sof' 
JSlahı Vadinj mutazammJD olaJl .,.pt!1 

·ys.ı-· , 
beyanatının 7.eyli olan bu :1 .... etı · 
Fransız • Yugoslav ticaret mun ~ğı!l 
!erinde mes'ut bir dönemeç olıı 
beyan etmektedir. 
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mııl!!Jc~f Miz otıı~ . Istanbul Belediyesi ilanları . ·'' 

Huaual idareden aylık alan emekli ve öksüzlerin Eylül 936 üç ayı& 
lan 9/K&nunuevvel/936 Çarşamba gününden itibaren Ziraat 8ankum 
verdirilecektir. Aylık sahiplerinin Bankaya müracaatları ilan olunur. (B.) 

(3504) zm r'de çok leci bir zebir· 
ıeame vakaıı olda 

istasyon şefi lbrahimin oğlu ve hizmetçisi 
havagazından zehirlendiler; biri öldü 

Karaaiaç müessesatmm 1 ve 2 N. b buz havuzlarına 1izmı olan 1 
tane buz kalıbı açık eksiltmeye konul mutlur. Bu kabplarm hepsine 
lira bedel tahmin olunmu,tur. Kalıb m nümuneıi ve prtnameai lev 
Müdürlüğünde görülebilir. İatekliler 2490 N. h kanunda yazdı vesika 
60 liralık, ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 24-12-936 
~mbe günü saat 14 de Daimi Encümende bulwımalıdırlar. (3506) 

zın tes.irile bayılarak yere düşmüş.l 
tür. 

Hadı.se tahkikatına adliyece el k'> 
yan müddeiumumi muavini Şevki Su. 
ner, geç vakte kadar tahkikatla m~. 
gut olmuştur. 

Büyükderede Maltız caddesinde 219 
N. lı kahve karşısında 225 metre 
murabbaı yol arbğı 

Feci zehirlenme vakası; evin önüa. Büyükdere caddesinde 90 N. lı kah· 

Senelik muhammen 
kirası 

25 1,83 

Izmir (Hususi) - Dün sabah saat( 
8,30 da Basmane Devlet Demiryolları 
Basmane şefi lbrahimin oturduğu e •. 
de hava gazı ile feci bir zehirlenme 
vakası olmuştur. Devlet Demiryolla. 
rı idaresine ait olan bu evde ista.syon 
Şefi lbrahimin oğlu 13 yaşında Mu. 

laffer, hava gazından zehirlenert!lr. 
Ölmüştür. Vaka şöyle olmuştur: 

Evde bizmetçl olarak bulunan bir 
de kız vardır, bu kız da hava gazın . 

dan zehirlenmiştir. Neden sonra ev 
halkı, bu iki çocuğun bayılmış olduk. 
larını görerek kendilerini derhal Al 
sancaktaki haatahanelerden birine gö. 
türmüşler ve tedavi altına almışlar. 
hava gazile dolu olan salonun da pe·ı. 
~erelerini açmışlarsa da iş işten ge(' 
miştir. 

deki caddeden geçen hava gazına ait ve yanında 67 metre murabbaı arsa 13 0,98 
ana borudan sızan hava gazının lağım Yukarıda senelik muhammen kiralarile ilk teminatlan yudı bulu 

Muzaffer, mektep talebesidir. S3. 
bahleyin erkenden e\·in üst katında. 
ki )atak odasından çıkarak alt ka~. 
taki salona girmiş ve giyinmeğe bas. 
lamıştır. Zavallı çocuk, bu salonun 
hava gazı ile dolu olduğunun fark: 
na varamamıştır. Teneffüs ettifi ga. 

Muzaffer. hastahan,.de gözlerini 
hayata kapamıs, baba ve anasını sol'. 

·r : · • ·ırakmıst · 
Hizmetçi kızın hayatının kurtar•I. 

dıfr tahmin ediliyor. 

tesisatı yolile istasyon şefi lbrahimi•t nan malwller teslim tarihinden itibar en 937 aeneai mayıa aonuna ka 
evinin alt kat salonlarında dolma. kiraya verilme!< üzere ayn ayn açık arttırmaya konuhnuşlardır. Şartna 
sı.ndan ileri geldiği. zannedilmektP. meleri Levazım müdürlüğünde görül <'bilir. istekliler hizalarında ga.teri 
dır. Ana borunun t~ıne su dolmuştu len ille teminat makbuz veya mektub ile beraber 24-12-938 pertem 

Suyun dı~ırı alınması için borunun günü ıaat 14 de daimi encümende bu lunmabdırlar. (8.) (3509) 
kapağı ~ıkarılmı!!I ve buradan sıza~ 

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

hava gazı feci hadiseye sebebiyet nr. 
mlştir. Belediye Sular idaresinden: 

Kilis Halkavi çalışıyor 

Kilis, (Hususi muhabirimiz bildi.' 
ti1or) - Diş hekimi ve Parti başka. 
!al Orhan Oktayın reisliği altında ça. 
lışmakta bulunan Kilis Halkevi bU. 
liin muhite çok faydalı bir müesses~
dir. Bu yüksek teşekkülün, gayeleri. 
ile varması icin, phst menfaat ve i,. 
tifadelerinde~ bir çok fedaklrlıklaT 
npan pek değerli ve yurtsever gen~ 
lı. Orhan Oktay, Evin henüz açılm~. 
!llış olan beş şubesini açma hususun. 
da da hazırlıklara baılamıştır. 

Kilis Halkevinin spor, kltapsara,·, 
'e l ayım, halk dershaneleri ve kun. 
1arıa ar şubeleri tamamlle faaliyet 
halindedir. 

Kitapsarayın mevcudu bini aşmış. 
tır. Açtldıfı tarihte beş yüzdü. Bu 
miktar, değerli başkanın himmetill!t 
günden güne artmaktadır. Kili.ste 
neşriyatı yapılmaktadır. 

çıkan gazete ile de gençlik ve kültü' 
Halk dershaneleri ve kurslar çok 

muvaffa~iyetli neticeler vermektedir. 
Bu şubenin biçki, dikiş ve nakıt kurs 
ları pek fazla rağbet görmüştür. Biç. 
ki ve dikiş kursuna doksan ve nakı., . 
kursuna altmış genç kız ve kadın alı. 
nabilmiştfr. Fransızca kursuna mti. 
davim olanların da sayısı yetmiıte ya. 
kındır. 

Kaza kongresi yapıldı 
Erbaa, (Hususi) - 2.12.9:l6 çar. 

şamba günü belediye salonunda V\. 
limiz Faizin başkanlığı altında llçc 
Parti kongresi açılmıştır. 

Ocaklar tarafından tesbit edilen 
dileklerin ait oldukları makamlar ner.. 
dinde teşebbüsat yapılmasına karar 
yerllerek. intihabata geçilmiştir. ın. 
tihabat neticesinde Şevki Onder, Belt. 
çet llstUn, Alim Ateş. Ali l~el:i. 
Bedrettin üstün idare heyetine seçiL 
mlşlerdlr. 

Yeni heyete muvaffakiyetler t"'. 
menni edilerek kongreye son veril. 
mlştfr. 

Göçmenlerin ikinci 
kafilesi de geldi 

Ceyhan, (Hususi) - Romanyalı 
TUrk göçmen kardeşlerlmlzia ikinci 
kafilesi ve Ceyhan mıntakasına iskan 
edilecek kısmı kasabamıza geldiler 

Komisyonu ilanları 

• 
Bir No. lu Dikimevi için 5000 

metre Kol astarlığı bez 23/ 12/ 963 
çarpmba günü saat 14 de T opha -

nede aatınalma komisyonunda pa -
zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
1350 liradır. ilk teminatJ 101 lira 

25 kurutlur. Şartname ve nümune -
ıi Komiıyonda görülebilir. latekli · 
lerin belli saatte Komisyona gelme
leri. ( 253) ( 2524) 

ıörmek iatiyenler Ankara ve 
bul Levazım Amirlikleri Sa.tmlbll 

komiıyonlanna müracaat etmele • 

latekliler belli gün ve saatte kanu 
nun ikinci ve üçüncü mede.inde J1I 

zıh belaelerle birlikte Çorluda Ko 

Sabnahna Komisyonuna müracaat 
lan. (523) (3521) 

• • • 
Kor Birliklerinden Süloğlund 

kıtaata ait ilci pavyonun nokaanla 
rmm ilmıali açık ekailbneye lcon 
muttur. ihalesi 25-12-935 Cum 
günü saat 15 de Kor Satmalmu Ko 

miıyonunda yapdac3ktır. lateklae 

hususi ve fenni tartlan görmek Ü 

zere lstıınbul, Ankara Leve.zım a 
mirlikleri Satmalma Komisyonlarına 

Voleybola da ehemmiyet veren 
8J>or ube.si iyi bir futbol takımı teş. 
~il etmi tir. Futbolcular, Antep Hal. 
evi futbolcul:ırile her ay karplaş 

lltaktadırlar. Bunların ihtiyacı olan 
llıalzeme tedarik edilmiştir. 

Halkevi bütçeal bugünkü halde 
1500 liradır. Evin cayet güzel 1'e 
muntazam bir bahçesi vardır. Bahçt 
daha evvel kiraya Terildiği için b1: 
sene Uıtifade edilememlttir. OnümU1. 
deki 1937 yılı içinde burası aile hah. 
çesf haline sokulacaktır. 

Bu göçmenler de geçenkl ve birin. 
d selen kafile gibi trende kaymakatt•, 
hükGnıet doktoru, jandarma kuman. 
danı ve birçok halk tarafından sevir~ 

Levazım amirliğine bağh müea . 
sesat için müteahhit nam ve hesabı
na elli ton yulaf 18-12-936 Cu- ve Çorluda Kor Satınalma komi.yo-

llu senenin tütün mah

ile kar§llanmışlardır. 
Bu kafile esasen yüz kUsur haıu• 

olup bunlardan ancak 42 hanede l>tı 
kUsur nüfus gelmiş ve kalan kısıl'ı 

da buıUn yarın geleceklerdir. 
Bunlar da geldikleri r.aman, ka.~u. 

bamızda bir iki gün misafir kaldıh.. 
tan sonra lskln mıntakaları olan Ko. 
zan ve clvanna gönderileceklerdir. 

ma giinü saat 14,30 da Tophanede nuna müracaatla görebilirler. l1k te
Sabnalma komisyonunda pazarlık • minah 450 lira 60 kun·~tur. fa~eı, • 
la nlmacaktır. Tahmin bedeli 3000 lilerin belli ga., ve aaatte Çorluda 

liradır. İlk teminah 225 liradtr. Is · K'lr Satmalma korn'zyonuna müra
teklilerin belli ~<laUe komisyona ıel· caatlan. (524) (5522) 
meleri. (260) (3525) 

solü kim ilen satıldı Ceyhan mıntakasına ait olan , e İdareleri İstanbul LeYaznn imir- Yeni çıktı 
bugiln kasabamızda misafir bulunan liiine bağlı müeueaeler için otuz 1 

~ pçmen kard-lere sıcak yemekler ve. b t · ~ 18-12 93'" Dün ve Yarın 

1 
-y et on zeytm yagmm - o T .. k··ıı· t d 

omanya reı·isi yeniden tütün a acak rilmekte ve sıhhatleri ile her an hü. Cuma günü aaat ıs de lıtanbulcla' Prcum~o.u6lıya m an 
kt1met doktoru allkadar olmaktad·r 

1 t" İzınir, (Hususi) - Bu seneki tu.} iki misli olduğu halde alıcı bulunmu!'I -----··---------· Tophanede Satmalma Komisyonun
a'1ıı rekoltesinin 28 - 29 milyon kito ve mahsul iyi fiatlerle satılmıştır. B~ yaparak çok nefis tiitUn yetiştirdiler. da pazarbkla eksiltmesi yapılacak -
,;~sında olduğu tahmin edilmekte vaziyet tütün müstahsilinin yüzünü Fakat ne çare ki kazanın lzmire uza). br. Tahmin bedeli 20300 liradır. ilk 
i/· Son gelen haberlerde rekoltenin güldürmüştür. Daha şimdiden birtok bulunması bu zavallılan yalnız bir teminab 1522 lira 50 kuru!tur. Şart 
t 1 tesbit edilmiş olduğu anlaşılmı~. yerlerde yeni sene için tütün ekme iki kumpanyanın elinde esir bırait namesi komisyonda görülebilir. la -

Marsel Prust 
HAYDAR RtFA T 

r. hazırlıkları başlamıştır. Rençber tar. mıştır. teklilerin kanuni veıikalarile bera ,_ 
h,· Ege bölgesinde rekoltenin mühim lasını nadas etmektedir. Di~er bı"rçok yerlerde bozuk tü. be beli" t k · im l 

1 v· k t' "• •• .. r k a r ı saate omıayona gc e e· 1 OD UD o.umu 
ı;I\ ISmı satılmı§ ve miistahsilin e. • * • tUnleri bile mübayaa ettikleri haldt• ri. (258) (3526) 1 
li( d~ üçüncü ve dördüncü nevi olma'. Birkaç gün evvel şehrimize gelmiş burada bugün tam iki yüz yetmiş bi·· 1 

tırete bir milyon kilo tütün kalmış. olan Romanya reji mümessilleri, t'I. kiJo tütün vardır. Bazı kumpanyala. ~ ~ ~ 
h- ,ki, bu da 20 - 40 kuruştan sahi. tün tacirlerile temaslanna başlamış rın memurlan ucur.a kapmak için ara Harp Akademiai Hayvanab için 

1 

nlıclır. tardır Romanya rejisi, bundan evvel sıra birkaç parti almaktadırlar. F~1. 170 ton yulaf 18-12-936 Cuma 
lltıı u ene Amerikan kumpanyaları bir miktar tütün almış iken, bu def'a kat böyle tedrld bir surette miibayaa günü aaat 15,JO da Tophanede Sa· 1 

'~ ~ <lrfstandan hiç tütiin almamışlar Yunanistan ve Bulgaristan tütünle\i <:Jftçi.:vf sukutu hayale dfü~ürmektl'. im K • u.... •- - bna a o:nisyonunda pazarhkla a· 
ba" -n-etandan da gayet az mil. fena olduğundan yeniden bir mity')n dir . 

.. a,, t i lmacııkbr. Tahmin bedeli 10625 li-
'~i e m şlerdir. Bunun sebebi. ho- kilo tütün mühayaa ederektir. Maamafih çiftçilerimiz vaziyeti 
ıı.. tııe111l ... ket t"t" 1 i · bo k ı radır. ilk teminatı 796 lira 8° kuru!· ""qtdır. "' u un er nın zu o. Davas'ta 200,000 kilo kavramışlardır ve tütünlerini kolay .:> • ısıanbut _ ı93 tı 

......._- kolay satmamaktadırlar. tur. Şartname ve nümuneai komia - , •••••••••••• 
"'ıl); qllhl ~oltesi ~n sene 15 3 tütün beklıyor inhisar idaresinin muhakkak su. yonda görü%eb;Jir. lateklilerin ka -
\ !" kflo idi ve kimflen satılmı,. Davas, (Husus) - ilçemizin çal·ş. rette müdahale ederek nlzım rolünü nuni vesika•arile belli saatte komia- Fiyatı 30 kuruştur. 

ou s ki k 
1 
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ABONI:. ŞARJLARI YAZI VE YONETIM YERJ: 
J'&lll) 5 &JIU 1 ayWI A.Jldı 

I.staııbuı. Aııkara Caddeıd. ( \' AJU'.l yurdu) 
MeaıleketlmJsde 700 uo 28b 110 
Yabanca yerlere U60 7111 '°° 100 

Poeta otrUgtne ~ UICI IOG CIOO 
~rmtyen 'erlere lM 

~idare! 24.370 
lYazı lflert: nua 

Telgrat ad.reat. KUHUN btanbal 

Telefon 

nırıctvenlD ııer ooeta merkezinde &VKVH'• abooa yuııu 
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_r Bavramda l'alnızı ..... 

Çıkacaktır 

URAN 1 

llanlannızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kızılaya yardım olacaktır. 
Fiatı son sayıfada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüJ'\cÜ sayıfada 100 kuruştur. 
Müracaat yerleri: Postahane karşısında KIZILAY satış bürosu, Telefon: 22653 
Ankara Caddesinde Vakrt Yurdu VAKiT PROPAGANDA SERViSi Tele-fon: 24370 

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

DahHiye Vekiletinden: 
1 - Vekilet ihtiyacı için alma cak 350 ton kok kömürünün müba· 

)'UI kapalı zarfla ekailbneye konmuş tur. 
2 - Eksiltme 21-12-936 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 

Yenitehirde Vekalet binasında toplanacak sabnalma komisyonunca yapı · 
lacalmr. 

3 - Muhammen bedel 10500 liradır. 
4 - Muvakat teminat 787 lira 50 kuruıtur. 
5 - lateklilerin buna dair olan şartnameyi Vekalet Levazım Büro · 

IUDClan alabilirler. 
6 - lateklilerin 21-12-936 günü saat 14,30 za kadar teklif mel< 

tuplaruu satmalma Komisyonu reisli ğ'ine venneleri ve makbuz almaları 

limndır. 
7 - Posta ile gönderilecek tekli f mektuplannm yukanda yazılı saat· 

te Rei•Jiie gelmiJ bulunması şarttır. Postada olacak gecilaneler muteber 
delildir. (1988) ( 3413) 

' Devlet Demıryoliarı ve Limanları işletme .. 
, Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 297016. - lira olan lokomotif bakır ocaklan ve 
sair bakır aksam 18-1-1937 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
mulü ile Ankarada idare binumda sa bn almacaktır. 

Bu İşe ginnek istiyenlerin 15630 lira 64 kuruşluk muvakkat temi 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikala n, Resmi Gazetenin 7-5-1936 g. 
3297 No. b nüshasında İntip.r ebnİ! olan talimatname dairesinde almmıt 
veaika ve tekliflerini aynı gün saat 1 4,30 a kadar komisyon reisliğine ver 
meleri lbımdır. 

Şartnameler (1485) kuruşa Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde sa. 
blmalchum. (32q2) 

1937 YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük Pjyangosu 

Büyük ikramiyesi 
500,000 L"radır 

Aynca: 200.000, 1so.ooo, 100 .ooo, 10.000, so.ooo, so.ooo, 
30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikram İyelerle (400.000 ve 100.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. Ketide Ydba şı gecesi yapılacakbr. 

Biletler: (2,5) (5) ve (10) lir edır ..• Vakit kaybetmeden hemen bi
letinizi almız ..• 

1 

OSMANLI BANKASI 
1LAN 

Osmanlı Bankasmın Galata, Yeni
cami ve Beyoğlu devairi, Şeker Bay. 
ramı mUna.sebetile 15. 16 ve 17 nkka· 
nun 1936 tarihinde kapalı buluı:acak
trr. 

Göz Hekim 
Dr. ~ ükr i Ertan 

Cağaloğlu Nun>t'Smanıve aıd N\ 

1 (Cağa loğlu Eczanesı vanında • felefon. 22566 

--ı 
SATILIK APARTIMAN 

Akaarayda Atatürk caddesi civarın 
da İğnebey mahallesi Tiryaki Hasan 
Pqa sokağında 26 numaralı üç daireh 
apartıman 6500 liraya acele aatıhktır. 
içindekilere müracaat. 

fı~Ol:SıL 
Or. iHSArt SAMi 

1 Ho V!' ı aıııt • lo hastılık l arın:a ıutu 

mamık ıçin ağı1dan alınaı tifo haı 
andıı 1 tiç rahatsızlık Vt'tmez. Ht>r 

lceı: alabilir Kutusu 5 i Kr 

Dr. Hafız Cemaı 
LOKMAN HEKİM 

Dahi/iye Mütehauısı 

Pazardan başka günlerde (2 den 6) 
ya kadar İstanbul Divanyolu (104) ye. 
ni numaralı hususi kabinesinde hasta
lara bakar. 

Kab ne ve ev telefonu: 2239~ Kışlık 
telefon: 21044 

Sah, cumartesi sabah (9 1/2 12) 
saatleri hakiki fukaraya mahsustur 
Herkesin haline göre muamele olunur 
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Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası 
Neorı,_t Direktöril: Refik A. ~vengil 


