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1 Parasız muaqe 
1 kuponu 
ı Bu INpondan vedıaıni 

1 
tiren okuyucumuı CU 
doktoruna kendin> 

muayene ettırebilir. 

=--··--,---....-ı 

Almanya, V ersayın Son Maddesini de Feshet 

Sancak 1 ürkleri intilıahata iştirak 
elmemeqe karar verdiler 

Tiirk köylüsü süngü ve dipçikle 
vermiye mecbur ediliyor 

intihabat devam ettikçe Sancak Türkleri 
evlerinden çıkmıyacaklar 

Sancak ileri gelenleri için 150 kişilik bir kara liste 
lıazırlandı. Hudut dışına çıkarılacaklarmış •.• 

ilkokul programı 

K Wtür Da.kanlığı yeni bir ilkokul 
prosramı yaptı. Bu program
da takdirle gördutUmb ilk 

Kilis 14 (A.A.) - İki gün ıonra Sur
ye mebus intihabatı batJayacaktır. 
Sancak Türklerini Surye intihabatına 
ittirak ettirmek için yapılmakta olan 
tuyila büıbütiin artmmtlardrr. Bil
hassa Tlirk kCSylüaüntl intihaba ittirak 

ettirmek huıuaunda lmllımJan ftll1ıl1ar 
gayri in&antdir. Hatta bu iti mnln iç!n 
süngü ve dipçik bile kullamlmald.adır. 

Fakat her ne bahasına oluna olaun Sur
ye intihabatma ittlrak etmemeye n bu 

(Borıtı: &ı. 1 sa. tJ 
nokta Türk inkJllbmm ve Cumhuriyet --------------------~ 

!':: !:::0:W~ıı!1~ Doktor ~alıt dün 
etmektir. Sonra mekteplerde çocukJa. y• 
~~J!:n=1: talJlJare ile deltli 
lerl &alJne koymaktır. Bu itibarla yeni e ' 
~ 1:;:! ~ ~ • Alman Milli iktisat Nazırı Ankarada 
~ ilkokul progr-. Ol*lklln u-

huaa men:ı1ebtimizıe mah8ua olan bir 
butehfm tedavisi bahsine de temu 

ecllJW: öiretmenierin mektep ~· 
lanna karii vazifeBl yalmz okuyup 
1Uma öğretmek olmadığım, onlarda 
kitap ve gaz.ete okumak r.evkini ve ftl
Yadmı yaratmak da lbmı geldiflnl .. 
latıyor. 

Hakikat halde mem.Jeketfmlwde ye. 
ili Tllrk harfleri1e okuyup yuma 61-
l'tnnılt olanlarm sayım milyonlan çok
tan geçmiftir. Fakat bu nretle oku
IQa öfremnit olanların çofu bu k&bi
l1YetJerinden istlfade etmiyor; çUnkU 
0kuınatz bilenler kitap ve gazete oku
~ Onun için TUrldye ilmi yayım 

dan en kUçllk Balkan memıe. 
ketıert dereceeine bile varamıyor. 

op.nak bilen bir adam bu bflgisin
deıı :tftlf&de etmeslıe, her glln bot -. 
a~ blru kitap veyahut ıuete 
~-.ıw hlo okumak bllmlyen klmlle 

e lftamda bir fark olur mu! 
h halde tıkokul programım hazır,. 
~k hakb olarak ilkokul öi
&ı......~~ e çocuklara okuyup yuma 
~~ekten bqka kitap ve gar.ete o
~ ihtiyacı yaratmak, kitap ve ga.. 
.atı okumak usullerini öfretmek va
t.~ 'Venniftir. Bu vazifeyi vermekle 
-..ıa.tnen isabet etmiştir. 
~ ~abıız programın l>ğretmenlere ver
: bu yeni vazifeyi ifa edebilmek l
teıı- Dıekteplerde çocuklara mahau.e bi-
4- kiıtUphane bulunmaaı lizımdır. Bu 
l'eae &'aıcak mektep kUtUphanelerlne gl
lt kik g()cuklar için faydalı ve cazl~ 
o~lan teşvik etmekle mümkUn 

ASIM US 

la~ t!C~,1r~rmrl'il .. 111~ 

Nazıra Raglıbank direktörleri ve iiç 
maliyeci de refakat etmektetlir 

Dr. Şaht kendisini karşllıyanlar araamda 
Alman millt iktisat nazın ve Ra- lar geldiğini, harpten önceki, harp m

yhbank genel direktörll doktor Şaht ralanndaki ve harpten hemen sonraki 
dtın tayyare De Beı'linden relınit ve (8mn& Bıı. ! 811. !) 
Perapalu oteline !mniştir. 

Kendisile giSrUeen gazetecilere TUr -;::.-== ... = .. -= .. =·-=-========:; 
""'9 limdiye kadar müteaddit defa- Yarınki saqımıztla 

Küçük San'atler kon2reıi 

murahhaslanna verilen ziyafette: 
An karadan 
Gelişigüzel 
Mektuplar 

SONBAHAR 

Başbakan lnönü dün 
bir nutuk söyledi Yazan Toplulln• 

.(YU181 1kiDıci l&)'lfamımadır) _________ _. 

- Yazısı 2 nci saqıfamızd.a 

Nihat Baba ve usta 
Türabi tevkif edildi 

75 erkekle 11 kadın sorfuları yap 
dıktan sonra serbest bırakıldı'"' 

Eyüpte Vezirtekke caddesinde Şi
fa yokuşunda 3 numaralı evde, ayı'l 
12 inci perşembe günü akşamı aaat 
21 de, toplandıklan ve bektql Ayini 
yaptıklan kaydlle, polisçe yakalanaaı 
17 si erkek, 11 l kadın olmak ilzere 
28 kişi, dtin iğle zamanına dofru ad· 
llyeye getirilmişlerdir. 

Öile •••ı d~ POlta 
ait d•Ylt •• evde bulunan 
1 inci ıubed~n m11dieiamuml 
deri imiş. mlfhtat suçlar '1 
kan attlddehımaml muavini 
Sone!, bunlardan yanlanada 
tezkere.ı balanmıyan,ann n 

(Sonu Sa. 4 Sll: 

Madrid üzer· nde 3 
tayyare ha p etti 

ispanyadaki dahiQ harp 
çetin b·r ,athada ..• 

Salamanka, 14 (A.A.) - Nqyona- --------
list kuvvetler yüksek ltumtındaıılılı 
bildiriyor: 

Madritin cenup mahallelerinde ye
dinci fırka hilkftmet kuvvetlerinin muh 
telif taamızlarmı ağır zayiat verdi

( Sonu Sa. z sn 3) 

Ala~ranga 
bir den 

Fevzi Çakmak SOll gUftlerde <~11.ııı • 
Abdeımllama.t1 Adtı gaaeteıer. 

Romanqanın en qüksek mağa bafladc. 
nişanını aldı VGkt'16 (B~ Na/) 

citlMti a'/4/rallgG w alaturlag BWaet. H (A.A.) -Anadolu Ajan
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Kral, BUkreşi ziyaretleri vesilesile, 
hatıra olmak Uzere Türkiye BUyUk 
ErkAmharbiye reisi Mareşal Fe\T. 
Çakmağa Romanyanm en yüksek nl-

iiaere ikiye takai• m.Mf. .ıı::ırarm

( Ali Bmiri) efentlfyi, 

bu aw1ot1t ( Abdwm&htnat1 Ada) 
aal gl;aterJ114§. AralantwiGW /•a 
et'l'Mk İÇitl de: 

pm olan Servici Kredinci Ma.rekuge _ Ar B,,.. ,~:. ... deU 
nipnmı 'le maiyetine de rlltbe ve me- ' 9ı--r 
murlyetlerine göre askeri ve aivil ni- kızar, AbdumlAtnan Adil de deU 
,aanlar vermiltira ( Lütten 81qJC17& ........ ~ 
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iman ya, V ersa yın son Madrit üzerinde 3~ 

dd . . d k ld d tayyare harp ettı 

San'atler kongresi Küçük 

murahhaslarına verilen ziyafette: 

a esını e a ır ı <V•tyaM 1 tncide) Başbakan lnönü dün 
bir nutuk söyledi u karar dün on beş devlete 

bir nota ile bildirildi 

rerek pUskilrtmu,Ierdir. Düşmam ta
kip ettikleri ınrada nasyonalistler 200 
den fazla ölll milis askerine tesadüf 
etmişlerdir. Bunların arasında bir çok 
ecnebi bulunmakta idi. Nasyonalistler 
ilk hat iatihki.mlanm kuvvetlendirmek 
için işgal etmekte oldukları sokakları 
tahkime devam etmişlerdir. 

Bitler, bu hareket ile, Almanyanın 
V enay muahedesinin aoıı engel

kurtulmuı oldufunu bildirmek 

14 (A.A.) - R8yter ajanaı 
..-~ nelılrlerin beynelmilellqti

bak1nndakl Venay bWmıünU 

ettlli baklandaki telgrafın Röyte· 
• deki nfubabirinden defil, bu 
diplomatik mubablrlnden gelmit 

taarib etmektedir. 
, B. Bitlerin bu brarmm tn

laGkOmetine lnıiJtıere Dıtbabnb-
tndl edilen bir nota ile teblif 

olduiunu illve ediyor. 

nota aynı umanda diler 15 hU
de tevdi edilmittir. 

Postanın dlJnkii niis
ı Dahiliye Vekctle

'tince tap/attırıldı 

Filomuz 
Yarın Malta ya 
hareket ediyor 

Tenerijje radyosunun haber verdi
ğine göre komünist l!lelldikalan direk
tuvar meclisi de Madritten Valenceye 
hareket etmiştir. 

Londra, 14 (A.A.) - İspanya ha
riciye nazın Delvayo, Londradaki is
panya sef aretile yaptığı bir telefon 
muhaberesinde hilkUınet askerlerinin 

Maltayı ziyarete sidecek olan fa· büyük bir taarruza geçtiklerini bildir-
lomuz batta kahraman Yavuz olmaıi miştir. Nazır, yakında Madrite gide
üzere yarın sabah fehrlmlzden hare- ceğini ve Başvekil largo Cabellero'nun 
ket edecektir. dün akşamdanberi Madritte bulundu. 

Once denizaltı ıemllerl gidecek· ğunu bildirmiştir. 
tir. Filomuza Erkin ana ıemisl de Madrit cephesi, 14 (A.A.) - Havas 
refakat etmektedir. ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Ttlrk filosu, ayın yirmisinde Mal· HUkfunet kuvvetleri, Albay de Tel- Küçük san'atlar kongresine i§tirak ede aler Ankarada Atatiirk 4bidcsine 
tada bulunacaktır. Önflmt!zdekl ayın la'nm topçu kuvvetlerinin de yardımı çeleNc koyuyorlat' 
ilk haftasında avdeti beklenmekte- ile yaptığı taarruza şiddetle mukabe- Ankara, 14 (Telefonla) - Küçül( ta en iyi ve en doğru yolu siz göst. 
dlr. le etmişlerdir. Yedi tank Toledo kop. sanatlar kongrMinin bugtin yapacalı rebllinlnis. işlerinizi ümit verici • 

Filomuza donanma kumandanı A- rilsUntl geçmiş fakat nasyonalist ba- toplantı, encümenlerin çalışmalarını larak çok iyi bulduk. 
miral Şükür Okan, kumanda edecek· taryalarm şiddetli ateti karşısında ge- bitirememeleri yüzünden pazartes: Tarihte büyük şöhreti maHlm • 
tir. Yilksek kumanda heyetlmi:z, in- riye dönme:: mecburiyetinde kalmıgtır. gUnUne kalmıştır. laa Türk ltçlalnden bugün daha iyi 
glliz Akdeniz filosu kumandanının Albay de Tella'nm önünde bir obüs Ekonomi bakanı Bay Celil Bayar işler isteriz. Ümitlerimizin kuvvetli 
misafiri olacaktır. patlıyarak onu hafif~ yaral&JIUltır. kongre murahhaslan şerefine bugün olması sizin elinizde. Bu işleri az 

Amiral Şükür Okan, lngillz filo- Lejion askerlerine kumanda. eden yüz. saat on beşte, sergi evinde bir çay zamanda yeniden bütün dünyanın na-
su kumandanını merasimle Ziyaret e- batı Manzenera, Kolleanto önünde bir ziyafeti vermiştir. zarı dikkatini celbedecek vaziyte ko-
decek ve bu ziyaretler ayni merasim- kaç evi ilgal etmigtir. Ziyafette nafia vekili Bay Ali yabfllrslnlz. 
le iade olunacaktır. Madritin bir çok mahallesinde bat- Çetinkaya, sıhhiye vekili Bay Refik ilk kongrenin bir çok faydalı neti. 

Karada ve semtlerde muhtelif lıyan yangınlar devam etmektedir. Saydam, maliye vekili Bay Fuat At· celere ve ameli tedbirlere varacağını 
ziy:ıfetler verilecektir. De Laa Del lsyas gan, tiltiln ima- rah ve bir çok saylavlar bulunmuıf· kuvvetle flmit ediyoruz. Fakat bu 

Filomuz, Maltada dlrt gtln kal- llthaneeile baytar mektebinin yanmak tur. toplantılarınızın vereceği semereler, 
dddan sonra dlnUfte Yunanlstanı11 ta olduğu sanılmaktadır. Toplantı çok samimi geçmiş, Ba 'I bunların devamında ve tekrarında-
Faler limanını ziyaret edecek, mUte· Talevera, 14 (A.A.) - Madrlt Celil Bayar murahhasların verdik- dır. 

__,,u-a... 14 (A.A.) - Son Poeta ~ aklben Sellnfte giderek AtatlrkUn muharebesi timdi en çetin devresin- leri izahatla yakından allkadar ol- HükQmet yakından temas edereil 
14 tıdı:ıcitepin 936 cumarte. dofdaiu evi ve mahaut hUkOmet er- de bulunmaktadır. Şimal ve cenuba muş ve toplantı sonuna doğru ha~ kartıhklı çalışma ile edineeetiniz ye
nflehaamda lakenderun ·An- klnını ziyaret edecektir. doğru 10 kllometre bir fenltlfii o- bakan ismet lnönU ziyafete gelmiş, nl tecrübeler selecek seneler için ço& 

ve havallaine dair Fransa ile Donanmamızı Haydarpap. açıkL1- lan cephe üzerindeki nuyonalt.t ha- bu gellı tezahürata vesile olmuştur. daha kuvvetli tedbirler almamıza • 
edilen notalar hakkında ecnebi rından Yeşilköy civanna kadar teşyi taryalar son günlerde yardımcı kuv- Eskişehir ticaret odası kUibi bir us olaı::aktır. Küçük sanat sahipleri 

hakikı:ı:=.ı~~rdğii~ etmek üzere Akay ve. Şirketi ~yri· vetlerden istifade ederek Manzama- bir nutuk söylemif, bu nutukta Ata· dediğimiz vatandaflarımm bu meml• 
bi ta'-- t ıa1 d resdekl htikOmet mevzilerini bombar- tlrke, ismet tnönUne, Celil Bayara ketla her zamaa en i-' vatand ... Jan· ve A, .... -1.. sultelAkki ve ye rer vapur nıtıs .e m ..... er ır_: ı• ..,,. 

~~-co ;;;:;:--.;;;- a::saı:::t:;;; b:::Lp t--~~ "'"'™*..,.,.. ....... vw _ _ _ __ ~~ atmaktadl'cJer UaUjtiılr..: ,.. koqreye sevgi ve teşekkürlerini dır 
rmrı.-~•'etince topla~ıştır. rünüıı Adalar iskelesinden Kalamış KınW& uuıunan" ~,ııoryıua agg:rq gı- ouaırmaım. İftlmal seviyeden halkmnsf 'fren 

a vekilleri heyeti 
dün topla11dı 

ve köprünün Usldldar iskelesinden den yol ve tren hattında gelip gitme Bu nutka karşılık olarak Başbakan gittiren rehberlerdir. Tarihte mevki-
de 71 numaralı vapur kalkacak, 20 durmuştur. şu nutku söylemiştir: imiz bu 'iclt. ileride de bu olacaktır. 
kuruş mukabilinde herkes bu vapur· ValaDllJa, 14 (A.A.) - Slerra "Arkadqlar! Bu alzlerimiz, llfze vatan bUnyMinde 
Jara binip donanmamızı teıyi edebi- Alcubuerra cephesinde 600 asi askeı- Ankarada toplanmış olmanızı gör- ne kadar kıymet ve ehemmiyet ver-
lecektir. ve zabit sf IAh ve cephanelerlle birlik mek bizim için çot b8y6k bir sevinç- dltfmlze bir de111dir. 

te hfikOmet kunetlerlne iltihak et- tir. Sergiyi memnuniyetle seyrettik. Ankarada geçlrdltfnlz zamanlar 
mlttfr. Çok işler gleterdlnlz. İyi işler ve kU- size iyi hatıralar bırakacatmı uma. 

...... , ....... 14 (A.A.) - tcra Vekille- ------------
bugün Bqvekll lamet lnönUn 

&lbn4& toplanarak muhtelif 
tlBerinde görtlpıelerde bulunm111 
Je)ere ait kararlar vermlftir. 

n Kurulu hazırlıkları 
ra, 14 (A.A.) ~ Basın kura
b•kkında müzakerede ba

lzere Ankaraya selmiş olan 
ı.ımuharrirleri bugfln de da

Tekili ve parti genel sekreteri 
Kayanın riyaseti altında top
lardır. 

l~tlmada kurumun, gelecek kon 
kadar tamamen teşekkUI etmi, 
ide balunması için llzım ge
blrler müzakere edilmiş ve 
]erle emebl matbuat muha
e bir f()k kolaylıklar glste
takarrUr ettirilmiştir. 

reşal Fevzi Çakmak 
geliqor 

, 14 (A.A.) -Anadolu Ajan
husuat muhabiri bildiriyor: 

Erklnıharbiye reial Mare. 
Çakmak ve maiyeti yarın 

yolu ile lstanbula hareket 

/~ nG7deden gene Abdur
Adil.drr. Kendirini" deliliğini 

eden bir fıkrayı gene kendi ağ. 
men Mıkmiındeki isabetin 
glSaterir. Fazlıa olamk kırk 

'bsraktığı gazet«iliğe yetmiş 

aonra audet etmem de gene 
~-"' teyit etmek değil ?Mdir1. 

fltfWllJekette kimhilir ne kadar 
deH txırdır! Fa'lcat Abdurrah

Atlil ~ kendi deliliğim bilen 
-~mnfw, 

H-n Kumc;aıı 

Doktor Şaht dün 
tayyare ile geldi 

(VattGf'G/11 tlCM.le) 

TUrkiyeyi çok iyi tamdığmı ve şimdi 
modern Atatürk Tllrklyesini görmek 
Uzere geldiğini söylemiftir. 

Doktor Şaht, demiftlr ki: 
0 Bu mtınasebetle Tllrk devlet adaJD.. 

larile görilpıek ve meelektqım Cum
huriyet Merkez bankası genel dlrek
törll Bay SalA.hattiniıı Berllne ziyare
tini iade edebilmek fırsatını buldu
ğumdan çok memnunum. Pazartesi gU
nU sabahleyin Ankaraya gideceğim. 

H~met merkezinizde iki Uç gUn ka.. 
lacağmu aanıyorum. Yalnız şurasmı 

tebarüz ettirmek isterim ki seyahati
min 8&D888yonel bir mahiyeti yoktur.,, 

Alman iktisat nazın ile birlikte 
Folgemut, Leyben ve Fon Masa isimli 
Rayhbank direktörlerile İktisat neza
reti memurlarından Uç zat daha geJ. 
miştir. Kendilerini getiren •'Akis., 1-
slnıll tayyare Berlinden yedi buçµk 
saatte gelmiştir. 2000 metrelik bir me
safeyi bu kadar kısa bir zamanda alan 
tayyare aaat dördü çeyrek geçe Edirne 
hududu tl7.erindeyken saat tam be§te 
Y eşilköy istasyonuna inmiştir. Bu su. 
retle 280 kilometreyi 45 dakika içinde 
katetmiştir. 

Alman nazın Y~ilköy istasyonun
da İstanbul vali muavini, Merkez ban
kası İstanbul şubesi direktörü, Jstan.. 
buldak.i Alman bankaları direktörle
ri, konsolos ve koloni tarafından kar
şılanmıştır. 

Doktor Şaht, yarın sabah ayni tay. 
yareyle Ankaraya gidecektir. 

Husuat surette haber aldığımıza 
göre, doktor Şaht Ankaradan sonra 
Tahrana gidecek, oradan Btıkrete ge
çecektir, 

Llzbon, 14 (A.A.) - Sevilla rad- ~k sanatlann memlekete faydalar. nm. Kongrede ihtiyaçlarınızı çekfn
yoeu ile seneral Guelpo dl Llano, htl- yenilikler getlrebilecefi hakkındak' meden açık dU,Uncelertnlzi oldufa 
klmet kuTYetlerlnia bitin eepbeler- flmltlerimizl arttırdınız. Arkadaşımu gibi aöylemenlzl t.terlm. Alacağımız 
den taarruza s~k son pyretleri- Celll Bayar size faydalı olmak için iyi neticeler sizin, bizim ve hepimf
nl aarfettllderlnl, fakat bu taarr11Z1l!I çok çatıımaktadır. Bu sergiyi ve sizf zln mUşterek muvaffakryetf olacak
hiç bir noktada muvaffak olmadıft kongre halinde toplamasından ken- tır." 
nı 18ylemlttlr. General ezeflmle de- dt.lne kal'fl hakiki teşekkUr ve mla- ismet lnönUnUn nutku dakikalarca 
mittir ki: net hlulm vardır. alkışlanmış, yaılı bir aanatklr lsmet 

HUkOmet merkezine beteri n İstiyoruz ki, sizin lhtlyaçlannızı tnönüne hitaben titrek fakat kuvvet.. 
insanı --•-Jarla hl-m ederek ha- tetkik etmek ve sanatlannızı arttır-

·-- ".. d d 1 1 il bir ifade ile ıunlart söylemiştir: rekltımm lnkltaf ettirmek istiyor- manıza yar ım e ecek iyi tedb r er 
duk. Fakat flmdl askerlerimizi faraf bulalım. Bunlan bulmakta da başlı- "- Bildiklerimizi öfretmeye, bil· 
etmek Jstemiyoru. Madrlte giden 

811 
ea vazife ıdze d6şer. medlkleriırizf öğrenmeye yemin edl· 

bonılannı keeecetfz. tlttfyaçlann•zı iyi anlatmalL~nıı. yoruz-.. 
Rflkftmete tatbiki m6mkUn ve kolav Bundan sonra ziyafete ıon verll-

Madrlt, H (A.A.) - General Nf. olan tedbirleri teklif edin. Bu h11811._ mlştir. 
yaja, hflkOmet kuvvetlerine radyo 1- ---------·------------------
le neşrettlil bir hitabede, Madritl 
mUdafaa edenlerin cesaret ve teeaa
tinl metetmit ve ezcümle h6k0met 
merkezinin hiç bir zaman teellm ol
mıyacatmı bydetmlıtlr. 

ltalya - Macaristan görüşme
leri dün başladı 

Madrlt, 1' (A.A.) - MBdafaa k• 
mf tesl, Madrit cepheal barekltmrn 
h6k0met kıtaatı baı kumandanlılı ta
rafından hazırlanan plln daireelndf 
inkişaf ettiğini tebllf etmektedir. 

Hava bakanlığı, dUnkU hava mu. 
harebelerl esnasında altı asi tayyare
nin düşUrtildtiğ6nU bildiriyor. H6kO
metçfler ise bir tayyare kaybetmitı
lerdir. 

Yaralanan iki hükQmetçl pilot tal 
yarelertnl cephe gerisine sevketmey~ 
muvaffak olmuşlardır. 

Dün öf le nktl, dört hti.kOmet tay. 
yaresi Karabanıı - Aite bölgesinde 
bir asi kolunu bombaya tutmuştur. 

Budapeete, H (A.A.) - İtalya dış} 
bakanı Kont Çiano ile Macar hWdllııe
tl araamdaki resmi mUzakerelere bu
gün bqkanlıkta oldukça uzun sUren 
bir görllşme ile bqlamıştır. Görllşme 
ye B. Daranyi ve dö Kanya iştirak et
~lerdir. 

Kont Çiano öğleye doğnı Naib Hor. 
ti tarafmdan kabul edilmiş ve öğle ye
meğine alıkonulmqtur. Yemekte ka
bine hası da hazır bulunmuştur. 

Akşam 117.eri İtalyan elçiliğinde bir 
dine verilmif ve dineyi bir resepsiyon 
takip etmiştir. 

BugUnkil müzakerelerde, iki mem
leketi yakından alakadar eden mesele-

Sevllla, 14 (A.A.) - General Due' mücadeleye devam etmek niyetinde
po dl Llanonun aşaiıdaki tebliği bu dirler. Fakat yakında her hangi bir 
sabah radyo ile neşredilmiştir: mukavemet tamamile imkAnsız ol:ı

B. Largo Cabelleronun tfmdi Mad 
rltin teslimini kabul etmiye hazır ol- caktır. 
duğu, söylenmektedir. Fakat şimdf Dün hükılmet milisleri bfittln Mad 
artık çok geç olmuştur. rit cephesinde hatlanmıza kartı ge-

Anartfstler ve komflniatler &fll'I nı, bir taarruz hareketinde bulunmuş 

ler ve ezcUmle Naib Hortlnln RoJll9 
ziyaretile İtalyan mukabil ziyareti uıe 
selesi görUşUlmO.ştilr. 

Keza Liretin kıymetten dtlştlrUlme
ılnln iki memleket ticareti 117.erindeld 
akisleri ve tecim anlaşmasmm bu»a 
göre tadllt ve Viyana konf eransuıda 
pren.aip itibarile karar verildiği vec;ııl
le Macarlstanm Habeşistanda ekono
mik faaliyete lftlrakl meseleleri de 
görUşUlmUştUr. Bu meselelerin tef ertd 
atı sonradan ayrıca müzakere edile
cektir. 

Budapeştenln başlıca meydanlaf111ı' 
dan birine "MuBSOllni meydanı,, isınl 
verilmiştir. 

ve fakat çok biiyUk bir zayiatla pllf" 
kUrtfl!m1itlerdir. 

Diln sabah 14 hüktmet tayyatttd 
ile 14 nasyonalist tayyare arasıacl• 
ve Madrlt Uzerinde bir haft muharr 
besi vuku hulm111tur. Ba •aharebed• 
tayyarelerimf z dtlpnaıun bet tayyarr 
sini dUtOrmflttllr. 



Köy kalkınması için 

Kültür Bakanlığının 
aldığı iqi tedbirler 

Eskişehirde çavuşlar kursunda nasıl 
çalışılıyor, nasıl yaşanıyor? 

Kültür Bakanlığı köy i>ğretmeni 
ihtiyacını önlenıek maksadile evvelce 
de yazdığımız gibi yeniden on iki ın
l6yette "Köy öğretmeni yetiştirme11 
kurslcın açıaoaktır. 

Bakanlık 7v"Urslara iştirak eden kim 
se"leri tam bir köy öğretmeni gibi ye .. 
ti§tirmok için esaslı tetkiklerde bu
lımmağa karar oorrnıiş, terbiyecileri
mizin de fikirlerini almağa karar ver. 
m~tir. 

Bu. arada öğretmen okulu pedagoji 
öğretmeni Bay Sadrettin CeldZ Antel 
de Bakanlık tarafından Eskişekirde 

açılan köy öğretmeni kur8'1tnu tetkik 
etmeğe memur edilmişti. Bay Sadret
tin ceıaı. kursa giderek tetkikatını 
yapmış ue raporunu da Bakc.nlığa gön 
dermiştir. 

Bay Sadrettin ~ .Anteı kendi.si
le g~ bir ~m'IZa §Un1.arı sÖ'IJ
Umıiştir: 

- Eskişehirde, köy muallimi yetiş
tirmek Urere açılmış olan kursu ziya
l'etinizi duyduk. Faaliyeti bugün bu 
kurs hakkındaki intibalannIZI söyler 
nıisiniz? 

- Bu husustaki intiba.lanm.I ve eı.. 
de edilen neticeleri söylemeden evvel, 
nıemıeketimizde maarü bakrmmdan 
köylerin vaziyeti hakkında bazı .ista
tistik malflınatı vermek faydalı ola
caktır. Ancak fili vaziyet göz önünde 
bulunduğu zamandır ki Maarif vek8... 
letinin köyler için hazırladığı bu kal
knuna plAnmm :manası, helefi ve son 
derece hayati olan ehemmiyeti layıki
le anlaşılır. 

Memleketimizin nUfusunun 3. 799. 7 42 
3ehirlerde ve 12.400.952 si köylerde 
top1anmmtır. 

J."twüSumuzun 'jo rn run .Kvyı~uc 
OulllllIIl&8I vaziyeti bize, yalnız maa.. 
lif alanında değil, diğer alanlarda da 
ltö~ ve köylüye ehemmiyet vermemi-
2'&1 köy kaynağından lzamt istifade et
Jlıenıiz:i emretmektedir. 

Halbuki: Nüfusun % 10 mecburi 
~ tahsil ça.ğmda c;ocu.klar teşkil etti
~ göre 1.700.000 tahsil ettirmek 
:mecburiyetindeyiz. Bunlardan bugün 
ancak 567.686 çocuk mektebe devam 
etınektedir. Ve bunlardan 254.517 ço
CuJt Şehir mekteplerinde 313.169 çocuk 
da köy mekteplerinde tahsil görmek
~rler. Ve bugün mevcut olan 41.000 

0Yden ancak 5.000 köyde ilk mekt.ep 
~ ve 36.000 köyde hiç bir mek
o.ep Yoktur. 

Bu, birinci millıim noktadır. İkinci 
llıtihiın nokta da §Udur: 

16.000 köyde nüfus 150 den azdır. 
~u köylerde bütün mecburi tahsil ça
fnıdaJti çocuklar mekt.ebe devam et
~er köy mektebinde ancak 15 çocuk 

Plana.bilecektir. 

1 Diğer 16.000 köydedeki nüfus 
~00 arasmdadır. Bu köylerde de 
a,..,._burf tahsil çağında olanlar 16. 40 
---(l8rndadır. 

l'fd~~~ yansı bu iki katego
~ kl koylerdedır. Ve çok ilerlemiş 
tç~~ketıer dahi bu kadar az çocuk 
~ bır mektep ve bir muallim temin 

e~E!!nişlerdir. 
d\lr. tından çıkaracağımız netice şu
~itn · . M:uamm yetiştirmek bu.cıusunda 
htt diy~ kadar takip edilen sistemle 
~\taziyette bulunan 36.000 köye mek 
cleı>·~l e_ nıuallim temin etmek mümkün 

C> ı dır, Çünkü: 

lt~ ~Uallirn mektepleri her sene 700 
hı ~ nıezu.n vermektedir. Fakat her 
cloıa Oo ınttallim muhtelif sebeplerden 
ltib~ ll'leslekten ayrılmaktadır. Bu 
l'<''1.i~ o. ınuaıum ordusuna her sene 
latıır e~ Yalnız 300 muallim katılmak. 
tıe3i~d un~ knrşı 1934 - 1935 ders se
llRo.630e. ılk mekteplerin talebesi 
~irıdc 

50 
ıken 193~1938 ders sene. 

\lr, Ve .OOQ artarak 680.660 n çıkmıı;
a.r<l$nı nıunllim artwı ıle talebe aıtışr 
~ 01 do.ki bu nisbetsizlik talebe lebi-

arak g"tt'k -nu ı 1 çe co~almaktadır. 
~lller~azıyct karşısında muallim mek 

in nılktarnu çoğaltmak sureti-

Bay Sadrettin Ce'lal Anteı 

le bu ihtiyacı önlemek, ilk akla gelen 
tedbirdir. Fakat bilhassa. bütçe zaru. 
reti dolayısilc buna inık1n yoktur. Fa
kat herhangi bir suretle maarif blit
çesini genişleterek her sene muallim 
mektebi mezunu olarak 1.000 muallim 
temin etmek kabil olsa bile, vilayetle
rin husust bütçeleri bu kadar mualli
mi kullanacak vaziyette değildir. 

En nihayet burada başka mühim 
bir nokta. üzerinde de durmak lazmı
d.n- ki bu, bugün muallim mekteple.. 
rinden yetişen muallimlerin ekseriya 
köy hayatına intibak edemedikleri, 
köye bağlanamadıklan ve binnetie.: 
köye lüzumu kadar faydalı olamadık
ları keyfiyetidir. Köyde durabilecek 
ve köye faydalı olabilecek muallim 1.,.. 
re ı.tıtiyacnnız fazladır.. Bu, muallim 
yetiştirme i[iini, esasından düşünürken 
göz öniinde bulundurmağa mecbur ol
duğu.muz mühim bir noktad.n-. 

Bu vaziyet bize, norm.al tedbirle•
den başkn, şeraitin icap ettirdiği f ev
kalAde tedbirler alm.ağı emretmekte
dir. İşte Maarif vekaletinin, nüfusu az 
olan köylere bile muallim gönderebil
mek ve bunu mümkUn olduğu kadar 
az zamanda ve az para ile temin etmek 
için hazırladığı ve tatbikine başladığı 
kalkınma programı bu tedbirlerden bi
ridir. Eskişehirdeki çavuşlar kursU, bu 
geniş programın tahakkuku alanında 
atılmış ilk muva.ffaldyetli admıdır. 

- Bu kursun teşkilatı, faaliyeti ve 
verdiği neticeler üzerinde bizi aydmla. 
tır mısmız? 

- Bu kurs, Eskişehire 60 kilo
metre kadar uzakta bulunan Çifteler 
çiftliğinde Mahmudiye köyünde tem
muz ayında açılınıştır ve bu aym on 
beşinde yani bugün faaliyetine niha. 
yet vermiştir. Burada, Ankara ve Tun
celi vilayetlerinin köylerinden seçile
rek alınmış 85 genç köylü tahsil gör. 
mektedir. Bu köylüler, askerlik vazi
f csini muvaffakiyetle bitirerek orduda 
çavuşluk mevkiine kadar çıkmış olan, 
okuma, yazma ve hesap bileni ve ek
serisi ilkmektep mezunu olan zeki köy 
Jülerdir. 

Bu çavuşlar orada. iki bakımdan 
yetiştirilmektedir: 

1 - Kültür bakımından. Kendile.. 
rinin okuma, yazma ve hesap teknik
leri kuvvetlendirilmekte, ayni zamau
da tarihe, coğrafyaya, fenne... ait e
sas bilgiler ka.uuıdırılmaktadır. Bun
dan başka terbiye ve tedris tekniğinin 
esaslan da pek sade ve mahalli olarak 
kendilerine öğretilmektedir. 

2 - Zirr ate ve köylü i!;in lftzım o
lan diğer işlere ait (pullukla tarla sUr
mek, traktör kullanmak, tohum seç
mek, ıslah etmek ve ekmek, çayır biç
meli:, ot balyalan yapmak, atlara ve 
koyunlara bakmak ... ) esas bilgiler ve 
teknik! r lmzandırılmaktadır. Ameli 
rnahi~•ette olan bu dersler, Ziraat ve~ 
kalctinin t~min ettiğ~ mütehassıslar 
tarafından verilmektedir. 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 1) 

Müfettişler 
Muallimlere mesleki kon

feranslar verecekler 

l 

Öğretmenlerin mesleki bilgilerini 
çoğaltmak ve yeni müfredat programı 
hedefleri üzerinde çalışmalarnu kolay
laştırmak için bazı tedbirler alınmış. 
tır. 

KAnunuevvelin ilk günü şehrimiz ilk 
tedrisat ispekterleri kültür direktör. 
lüğünde direktör Bay Tevfik Kutun 
başkanlığı altında bir toplantı yapa
caklardır. 

Toplantıda ilkokullarda. okutulmak
ta olan okuma, im.la, tarih, tabiat biL. 
gisi hesap, hendese, resim, iş, aile bil-
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Yeni tayyarelerimize 
bugün ad konulacak 

gisi, hayat bilgisi, musiki ve aile bil- . .. 
· · d ı · · · üf" ed t lı';tanbullular tarafmdaı. verıfon tclıernılerle satın alınan dokuz gısı ers erının yenı m r a progra.. · 

mma göre işletmelerine ait konferans- yarcye bugün öğleden sonra Yeşilkö. de merasimle ad konacaktır. 
I:ı.r ver~ceklerdir. Şehir meclisi arasından Bay Cc malettin Fazıl ,.e Tayyare Cemiye\ 

Konferansları .ispektcrler mesai sa- başkanı lsmail Hakkı birer söylev ı::öyliyeceklerdir. Tayyareler havad; 
atlerin haricinde türlü okullarda ve- uçuslar yapacaklardır. Yukarıdaki resim bu tayyarelerimizi gösteriyor. 
reeeklerdir. __ .. ---------------------------~ 

Konferanslar bir ders yılı sonuna 
kadar devam edeeek ve her dersin ma
hiyetine göre 5 veya 6 konferans ve
rilecektir. 

Konferans verecek ispekterlerle bu 
konferanslara. mevzu teşkil eden ders
ler şunlardır: 

Okuma ve imll: Mansur Tekin, 
Grafik ve istatistik: Muvaffa~ Tarih: 
Süleyman Edip, Tabiat bilgisi: Sadri, 
Hesap hendese: Nazım, Resim, iş: Şi
nasi, Aile bilgisi: Recep, Hayat bilgi
si: Hürrem, Musiki: Bedri, Yurt bil
gisi: Osman Turgut. 

HASEKiDEKi iMARET BINA.81 

Haseki hastahanesi civarında bu
lun.an Evkafa ait imaret binası yapı
lan tetkikler neticesinde teşkilA.t ve 
plA.nlan itibarile ilkokul ya.pıl.mağa el. 
verişli görülmüştilr. 

Bina Sinanm eseridir. Bina okul 
olduktan sonra üzerinde bazı uf ak ta
mirler de yapılacaktır. 

Müzeler direktörlilğil Kültür 
direktörlüğU ile temas etmektedir. 

OKUL HiMAYE KURUMLARININ 
TOPLANTILARI 

Beyoğlu bir ve ikinci okullar hima
ye kurumunun yıllık toplantısını bu. 
giln saat on üçte Beyoğlu birinci oku
lunda yapılacakt1r. 

Polla Haberlerl 

Yangın 
Varuköyde !shak ağa mahallesinde 

otW'all 70 yaşında Havva odasında ka
nape üzerinde otururken elindeki yanar 
cıgara düşmüş, kanape tutuşarak yan
gın çılrnuşsa da çabuk söndürülmüştür. 

• BiR ÇOCUCUN BACACI KE
SiLDi - Lalelide oturan sirkeci Ete
ınin oğlu ı 1 yaşında Ömer evvelki ak
fam Topkapı - Sirkeci tramvayının ters 
tarafından binmek isterken düşmüş, sol 
bacağı kesilmi§tir. Çocuk Cerrahpaşa 
hastahanesine kaldrnlnuştır. 

• OTOMOBiL ARABAYI PARÇA
LADI -Şoför ömerin Öidaresindeki ı 7 
numaralı Silivri otomobili evvelki ak-

C. H. P. 
Beyoğlu kaza kongresi 

dün gapıldı 

Cumhuriyet Halk Partisi kaza 
kongreleri dünden itibaren başlamış.. 
tır. 

Dün ilk olarak sa.at on beşte Be
yoğlu kaza kongresi toplanmış, vil!ıyet 
idare heyetinden Bayan Müşerref Üs
tündağ da hazır bulunmuştur. Kong
reyi kaza idare heyeti başkanı Bay 
Mekki Hikmet Gelenbeg a!iIIUŞ, genel 
sekreterliğin kongrelerin ehemmiyeti
ne dair genelgesini okumuştur. 

Kongre başkanlığma. Bay Tevfik' 
Tilre seçilmiş, idare heyetinin 23 ay
lık mesaisine dair ra.por okunmuş, ba.. 
zı mütalealar serdedildikten sonra it
tifakla. kabul edilmiştir. 

Bütçe ve tetkiki hesap encümeni 
seçilmiş, bu encümenin çalışıp rapo
runu verebilmesi için celseye yanın 

saat fasıla verilmiştir. 
Bu müddetin hitamında ikinci ceı. 

se açılmış, hesap raporu okunarak ka
bul edilm.i§, nabiyelerden gelen dilek
ler etraf mda da görüşmeler yapıl..mış
tır. 

Azalardan çoğu, Atatürk tarafın. 
dan Millet Meclisinin bu devre açılı
şmda söylenen tarihi nutkun esası ve 
işlerin tahakkukunu kendi dileklerinin 
tahakkuku tela.kki edeceklerini söyle
mişlerdir. Atatürk saygı ile anılmış, 
bağlılık andı içilmiştir. 

Bundan sonra kaza. idare heyeti 
intihabına geçilmiR, asli balıklara 
Bay Mekki Hikmet Genelbeg, Bay Ha
§im Refet Hakara.r, Bay Ha.san Gök
çay, Bay 11hami Bulak, Bay Mehmet 
Ali Haşmet Kırçay, Bay Ekrem Tur, 
Bay Baba, yedek azalıklara Bay Ce. 
lal Sait Beker, Bay Tevfik Amir Ko
camaz, Bay Şeref Serdengeçti, Bay 
Nail Soydan, Bay Mileyyet Çetin, Bay 
Safi Tckgöz, doktor Bay Ali Mazhar 
seçilmişlerdir. 

Vilayet kongresine gidecek delege 

Eski Çin Başvekili 

Ankaradan döndü 
Geçen sene Çin ba.§vekili "ken 

disine bir suikast yapılmış olan 
Vang Çing Vey'in memleketimize ge 
diğini yazmıştık. Dün Ankara Be)'I 

hatinden dönen B. Vang Vey, hilld 
met merkezimime Hariciye vekir · 
de ziyaret ettiğini söylemiş ve Çi 
Türkiye arasındaki münasebattan ba 
sederken ''bu münasebet gayet dol 
tane olduğunu ve daha da inkişaf 
deccğini,, tebarüz ettirmiştir. 

DENiZ HARP OKULUNUN 
1NCI YILDÖNÜMÜ 

Deniz harp okulu ve lisesinin 
inci yıldönümü çarşamba günü büy 
törenle kutlulanacaktır. 

Merasim okul kumandanının nu 
ku ile başlıyacak; en eski subay 
tıralarım anlatacak, şehitler için d 
nize ~elenk atılacaktır. 

Öğle yemeği mektept.e yendik 
sonra tarihi bir piye.;: temsil edil 
cektir. 

BELEDiYEDE BiR MEŞHUT sue 

men kapısı önünde bir cürmü m 
but yapılmıştır. 

Erzak münakasası yapılırken K 
zes, müteahhit Hüseyin Hü.ro:;nüye: 

- Beş lira nrirsen münakasada: 
~ekilirim. 

Demiş, Hüseyin Hüsnü kabul ede 
görünmüş, beş lirayı verirken poli 
Num:ın cürmü meşhudu tesbit et 
miştir. Suçlu cürmü meşhut mahkt 
mesine ,·eritmiştir. 

olarak da Bay Mekki Hikmet, Ba.: 
Haşim Refet, Bay Cclfil Sait, Bay 
if, Bay doktor Hilmi scçilmişlcrdli. 

Bugün de saat on beşte Üsküda; 
kazası C. H. P. kongresi toplanacak 
tır. 

şam Davutpaşa ktşlası önünde Zekinin ----------------------------
sürdüğü katır arabasına çarpmış, araba 
parçalanmıştır. 

Arabanın üzerinde bulunan Şükrü 

isminde bir adam muhtelif yerlerinden 
yaralanarak Gureba hastahanesine kal
dmlıruştır. 

• ALACAK YOZONDEN - Fındık
lıda Alçak sokakta 54 numaralı evde 
oturan Hüseyin Kalyoncu kolluğundan 
geçerken Hasan isminde birisi ile ata
cak yüzünden kavga etmi~tir. Hasan, 
Hüseyini taşla ba!jından yaralanuştrr. 

l'tfevlii.t 
İstanbul verem mücadelesi cemiye

tinden: 
Cemiyetimizin azasından ve bi't 

liradan fazla nakten teberruda bu
hınan hemşire bayan Makbulenin aziL 
ruhuna ithaf edilmek üzere bugün i
kindi na7.ammdan sonra Eyüp ca
miinde m~hur Hn~z Kemale me~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lut olrntturubcnktır. Arzu eden din- Yeni evliler, memleketlerine di>ndükleri vakit anlathlar: 
daşlarımız gelebilirler. - Balayımızı Venedikte bat bata geçirdik. 



Kadla dlşmaaı 

Bylp'te Bektaşilik iyini 
yapan 28 kişi yakal••dl 

Pran•ız HlkAyeal Çeviren: Vir Guı 

ona: 
- Gücün kuvve-

yerinde. Git hiç olmazsa hamal pacağmı şaşırmış, koltuğuna nuhlan-
et, derdi. mre kalmıştı ... 

- Yorulurum. Anatole, bir iki adımda , kadmm 
- Madem iş gör mek istemiyorsun, yanma gelmişti. Sıktığı yumruklann-

olmazsa bir dükkan sahibi ka- dan birinin kadının suratına indirece
Hliınlla evlen de onun işlerini idare e- ği zannedilecek vaziyette idi. Ellerini 

... ~..., kasada oturursun... kaldırdı, fakat yumruk atmadı: 

- Evlenmek mJ ! Bir eliyle kadmm saçlannı yaka-
Aııatole bunu söylerken dişlerini ladı, öbür eliyle masanın üzerinde du-

•mla'ttı. Doğuşundan yorgun oldu- ran makası aldı, homurdana homur-
gibl, kadın düşmanı idi de. dana kadının saçlarıru kökünden kesti. 
Sokaktan geçen kadınlara v~~ Saçların hepsi yere düşünceye ka. 

DıiDn1111n·un kızlarına. başmı çevınp dar, ne kadın, ne berber, ne de kalfalar 
•J~mu f(Syle dursun, onları görünce seslerini çıkaramamışlardı. Hayretten 

baSar, hiddetlenirdl. o kadar donup kalmışlardı. 
Arlmdaşlarmdan evlenenler onu 

..._U&ü,erine çağırırlardı, daha tlazla 
1RaJlcl&,ılenlr, annesine göy le derdi: 

- Öyle oluyorum ki gideyim dil

Esasen, bu ameliye uzun silrmedi. 
Anatole, makas elinde, yumruklannı 
aşağı indirirken usta koştu: 

- Samson ! Samson ! deli misin 

(Vattarafı 1 ncide) 
kerelerfni evlerinden aldırtmış. bir 
taraf tan da dosyayı ve eşyayı göz
den geçirmiştir. 

Sonra yakalananlann sorgularını 
yapmış ve kendilerini, meşhut suç 
işlerini görmek için saat on yediden 
yirmiye kadar nöbetçi kalan hakytr 
!erinden Istanbul birinci ceza hak· 
yerine göndermiştir. 

Bu işin adliyedeki tahkikat saf
hasında, nöbetçi müddeiumumi mua
vini Ferhat Dömeke meşhut suçlar 
müddeiumumisi Hikmet Sonele yar 
dım ettiği gibi, İstanbul müddeiumu
misi Hikmet Onat da tahkikatı kıs
men evinden safha safha takip et
miş ve akşama doğru daireye gele
rek, daha yakından meşgul olmuş, 

geç vakte kadar dairede kalmıştır. 
Kadınlı, erkekli 28 kişi, sorgular 

tamamlanıp, dosya birinci cezaya 
verilinceye değin, müddeiumumilik 
koridorunda beklemişlerdir. Bu sıra
·da polisler, bunlara nezaret ediyor
lardı. Yakalananlar arasında yaşlı 

erkekler ve kadınlar bulunduğu gibi, 
kadın, erkek gençler de vardır. Ka
dınlardan bazıları, kucaklarındaki 

çocuklarını emziriyorlardı. 

Yakalananlar, saat 18,45 de ad
liye c!airesinin en üst katındaki bi
rinci ceza koridoruna çıkarıldılar. 

Müddeiumumilik, bunlardan ikisini, 
Fatih birinci sulh hukuk hakyeri mü 

sen! ne yaptm! ?.. başiri Nihatla mahalle komşusu 
evhıi başlarına. indireyim. •• 

- Yok ca.nmı., sen o kadar katı yü. 
değilsindir ... 

lD9et, katı yükrekli değildi. Evinde 
Jilıw~ besler, sokakta bulduğu kedi 

köpekleri alır getirir, bakardı. 

- Katı yUrekll değilim ama, ev
:l91DDM~ iStemlyorum işte. 

- Ya ben dilnyadan göçllp gider
llBD& kim bakar? 

- Orasım sonra d~ 
Bunlan söylerken Anatole yilz ki-

Kalfalardan biri de baygın bir hal- Mustafa Türabiyi suçlu görerek, bu 
de ba.şmr koltuğa dayamış olan kadı- sıfatla birinci cezaya yollayıp ü.cıt 
nm yanına gelerek: yanını da şahit olarak göstermiştt 

- Zavallı Matmazel! diyordu. Şim- Yakalananlardan şahit mevkiine sre-
di sokağa nasıl çıkabileceksiniz?.. sirilenlerin isimleri, babalarının isim-

Anatole, bitkin bir halde, sallana leri ve kendi yaşları yahut doğuş ta
sallana eski yerine döndü, kendini san rihleri ile birlikte, şöyledir: 53 Sa
dalyesinin U7.erine atarak: lim oğlu İbrahim, 21 Osman oğlu 

- Oh! diye soludu. Kadmın yüzü Salahattin, 1288 Abdürrahman oğlu 
beni deli etti. Kendimi tutamadım. İbrahim, 1282 Ali oğlu Ahmet, 50 Ah
Şimdi uyumak istiyorum. Yoruldum! _ mll.!>_!lu anıl. 40 AJJ. otlu Rifat. 51 

~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ ~l~u~lu~m~~ıM~mra 

- Git berber ol hiç olma788, dedi. 
""' __ .._._Andan dıpn çıkma yok .• Rahat 

iş işte. 

Anatole'un buna aklı yattr. "Peki,, 
ve çok geçmeden bir kadın ber

ı.rinln yanında iş buidu. 
Anatole dUkkina yerleştiği zaman 

111ra.z etraf mı yadırgadı: DUkklnda 
ril*lıatabakıcı gibi beyaz önlüklü bir a.. 

kadm ve erkek kalfalar var
Şık gık kadınlar geliyor, koltuk. 

oturuyor, beyaz önlüklil hastaba-
CI gibi kalfalar onlarm saçlarını ke

Küçük Antantın 

bir tebliği 
Belgrat, 14 (A.A.) - Küçük an

laşma. devletleri, Viyana üçler konf e
ransımn tebliğine mukabele olarak 
bir tebliğ neşretmişlerdir. 

Bu tebliğde, Küçük anlaşmanın 
1933 mayısında hukuk ve silahsızlan
ma müsavatı prensibine, bu müsavatın 
serbest müzakere yolu ile temin edil
mesi ve emniyet zamanlarile birlikte 
olması şart.ile, iltihak etmiş oldukları 
kaydedilmektedir. 

Bükreşte de bu şekilde bir tebliğ 
neşredilmiştir. 

oğlu Behlül, 40 Hasan oğlu Muhsin. 
1319 Osman oğlu Cevat, 1312 Mahmut 
oğlu Tahir, 37 Sadık oğlu Saip, 40 
Mehmet oğlu Haltt, 1324 Mustafa oğ
lu Mustafa, 16 Derviş kızı Cevahir, 
14 Mehmet kızı Mebrure, 60 Ramiz 
kızı Aliye, 30 Nazmi kızı Meli.hat, 
16 Mehmet kızı Bedia, 60 Raşit kızı 
Adile, 20 Nihat kızı Meliha, 1329 Tev
fik km Saadet, 30 Halil kızı Fatma, 
12 Mustafa kızı Esma, 'Z1 Mustafa kı
zı Şükriye. 

Saat 18,50 de birinci ceza salonu
nun kapısı açıldı ve şahitlerin kori
dorda beklemeleri söylenilerek, müd
deiumumilikçe suçlu görtilen Nihatla 
Mustafa Türabl salona alındılar. 

~vnr, kıvırıyor, ellerine manfkU.r ya- -----------------------------
rdu. 

Dllkklnda bir alay da fino köpeği 
Ayak altında kalmca cıyak cı

bağınyorlar, mUşterilerin bacak
kokluyorlardı. 

U~ kabak kafalı bir adamdı. Ay
gı'bi parlıyan kafasile, o mfilteri
o müşteriye gidiyor, hatır soru. 

~. işin ehli tavrile, kalfalarının yap 
blrlla.l'ıma bakıyordu. 

Anatole ilk gUn, işe alışmak için, 
kenara oturmuş, etrafım şaşkm 

seyrediyordu. Bir aralık içeri 
kadın girdi. Boş koltuklardan bi-
çektiler, gayet laübali bir tavırla 
u. Usta geldi, hatırmı sordu. 

kalfalardan biri geçti, kadının 
armr çömü. 

Aari bir hadiseden daha fazla! ••••·--~ 
Artistik bir hldlseden deha bUyUk ne olablllr ? 

Sizi hulyalar içinde yaeatacak 

Tamamen renkli bir şaheser 

Mt\ Vİ VALSLER 
Meşhur "KUKARAÇA,, filminin yıldızı STEF'F1 DUNA Nev.Yorkun sihir
kir dansörü Collins ve 300 dilber dansöz. .. Şarla, müzik, danslar, çalparalar. 

Bu biricik harikayı koşup 

SAKARYA 
ainemasmda görünüz, gözleriniz k•matacaktır• 

Ave: Paramount Jurnal ve Mi~key, Moskovada harp tabyası, Romanya 
Kralının Çekoslovakyayı ziyareti vesaire. .. Yerlerinizi önceden tutabilirsiniz 

O zaman, kadmm saçları, başmm -----'--------------------------

.. ..-inden bir bira köpüğü gibi taştı, ••••••••••••••••••••••••••• kasma doğru dalgalana dalgalana 

Bu srrada hiç beklenmiyen bir şey 

Hiç bir sebep yokken, Anatole bir
nbire yerinden fırladı, yumruklan. 
sıkarak kadma doğru atıldı. 

"Ayr,, bir çığlık attı ve korku ile 
yana çevirdi. Anatole'un böyle 
e kendilerine doğru geldiğini 
usat ve kalfalar kaçışmışlar. 

kadın da korkusundan ne ya-

Nehir ii7.erinde yangın. .. Sibirya çöllerinde fırtına. .. 
DON kazaklannm kalpleri ... 

1~1:,ı:u SARAY sinemasının 
kemali muvaffakiyetle göstermekte olduğu ve DANlELLE DARR.lEUX -

ALBERT PREJEAN ile NATHALlE KOVANKO .1NK!J1NOF 
tarafından temsil edilen 

VOLGA 
Ateşler içinde 

Cazip ve güzel Fransız filminin hissi ve müessir mevzuu. 
Daveten: FOX JURNAL En son dilnya hadiseleri. 

Hakyeri heyeti, Sadettinin reisli- va açılan iki kişi ile şahitler, tekrar 
ğinde am İsmail Hakkı ve Ertuğrul aşağıya indirildiler ve Nihatla Mus
Saitle kurulmuştu. Müddeiumumiliğı tafa Türabl, yirmi dakika sonra. 
Ferhat Dömeke temsil ediyordu. Ni- müddeiumumilik dairesinin alt katın 
hadın, öğleden evvel vekalet verdiği daki Sultanahmet üçüncü sulh ceza 
avukat Etem Ruhi Balkan, müekki· hakyeri salonuna gönderllerek; ora· 
lile birlikte adliyeye gelmişti. O da, da sorguya çekildiler. Meşhut suçla· 
salona girdi, müekkllinln yanında ra bakan hak yerlerinden olan ba 
durdu." hakyerinin hakimi İhsanla Nihadın 

Reis Saadettin, hakyerine veri- avukatı Etem Ruhi Balkan arasında, 
!enlerin hüviyetlerini tesbit ettirdi. sorgudan evvel iki ayrı noktai na.o 
Kırçıl sakallı, kısa boylu, ufak tef ek zarın karşılaşması yolunda bir ke>
yapılı, zayıf bir adam olan Nihat, nuşma oldu. Nihadın avukatı, sorgu 
şu cevaplan verdi: da avukatın hazır bulunup müekkili 

- 60 yaşındayım. İstanbulluyum. namına söz söyliyebileceğini ileri sil· 
Babamın ismi Rıza, anamın Ulf et. rüyordu. Hakim, şimdi mahkemenin 
Soy adımın nüfusta kaydı var; lA- yapacağı iş ıurf sorgudan ibaret ol· 
kin, şimdi hatırlamıyorum; unuttum. duğuna göre, avukatın huzuru ve söz 
Fatih sulh mahkemesinde mübaşl- söylemesi caiz olmadıfına dair kararı 
rim. Sabıkam yoktur. Eyüpte Vezfr ortaya koydu. Bunun Uzerine, EteUI 
tekkesinde, Şifa yokuşunda 3 num'!l- Ruhi Balkan, müekkilinin yanından 
ralı evde oturuyorum. Bir kız baba- ayrıldı. 

sıyım, üç de torunun büyük babası! Mübaşir Nihat, sorgusunda şunla· 
Okur yazarım, sabıkam yoktur. rı söyledi: 

Uzun boylu, krr düşmUş pala bı- - Ayin yapmadık. Rakı fçip eğ· 
yıkh, gösterişlice bir adam olan Muq leniyorduk. Fakat, eğlentimiz yanda 
tafa Türabinin verdiği cevaplar da kaldı. Misafirler vardı. Kadınlar, 
şunlar: kendi ailelerimizdendir. 

- 66 yaşındayım; 84 tevellütlü... - Erkeklerin sebebi teşrifleri? 
Giritliyim. Babamın adı Hüseyin, a- - Bizbize muhabbet etmek, ei-
namın Esma. Eyiipte, Vezir tekke- lenmek maksadile ! 
sinde, Şifa yokuşunda 1 numaralı ev - Siz mübaşirsiniz, maaşınız mu· 
de oturuyorum. Okur, yamnm. Sa- ayyendir, bütçeniz geniş ölçüde işli 
bıkam yoktur. Evvelce evliydim, fa- nuşa müsait midir? 
kat sonradan boşandım. $mdi beka- - Müsaittir! 
nm, dulum!. - Afyona ne diyeceksiniz? 

Müddeiumumiliğin iddianamesi o- - Bir misafirde vardı da bırak• 
kutuldu. Bunda, Nihadın bektaşi ha- tıysa, bilmem. Onda da belki ilAç i
bası kıyafetine girdiği, Mustafanın çin mevcuttu. Bende yoktu. 
da Nihadı babalık kıyafeti iksasına - Takke, hırka, kemer? 
tahrik ettiği kaydolunuyordu. - Fahir, denilen iti takke ile bel• 

bağlanan kanberiye, merhum en~ 
Okutulan zabıtanın tuttuğu meş.- tem bektaşi şeyhi Yaşar babadan ya-

hut suç zaptında da, 12-11-36 b.· digar kalmıştır, hatıradır. Hırka. 
rihinde eski bektaşi dedesi Nihadın, gündelik hırkamdırl 
sahibi bulunduğu evde ayin yaptır- Bundan sonraki suallere de şu ce-
dığı istihbar olunarak derhal eve gl- 1 
-::ııııd·x..: vap ar alındı: •• 
" IJ;'ı, haricten vaorl.an tPtkikattfı - .-..-öd. J. .. uuu. oaoa Clftf Cltl'ler; 
söylenen şarkrlardan T'e çalman çal- IWn bu, sadece bir likaptır. Belir 
gılardan dahilde eğlenti yapıldıfı an 25 sene evvel bektaşiliğe :ntisap et· 
!aşıldığı yazılarak, usolen tedbirler miştim ve likin, tinvan olarak baba
alındıktan sonra f çeriye girildiği, 3 lık almamıştım. Arada sırada evdi 
katlık evin en üst katına çıkılınca. toplantı yaparsak da, bektaşilik &yi
sofanın yanı başındaki salonda Niha ni yapmayız. o gece kalabalık, bit 
dın tam ayin kılığı ile, yani başında kaç ev ötedeki bir cenaze sebebile d6· 
yeşil sarık, beyaz tepesi dilimli ka- nUş~ bir kaç komşunun bize uğrayıtl 
vuk, sırtında lAta, belinde kemer, ~ le hasıl oldu. 

~1~~~1 ~e:: ~~r:n~kıl!>°~yü:ey:: Mustafa Türabl de şöyle dedi: 
küçük anahtarlarla görüldüğü; ya- - Komşu bir kızcağız., menenji~ 

d fi e de il 1 ha ten ölmek üzereydi, anası yalvardff 
nın a nıs y n en ça gı, sema -
neyi temsil eden odanın ta orta ye. Nihattan kelamı kadim alıp · gittilllı 
rinde ayaklı sehpalar üzerindeki tep-. okodcm ve dönüşte de Nihadın ~11· 

• u-tü· de me ...... 1 k ;., 1 i be · de biraz dinlenirken, bizi yakaladılar· 
sı ~ n uç er, ra ı ş"'S'e er , rı 

tarafta ut, keman, tanbur bulundu- Aileden olan kadınlar, karşı odJ' 
ğu, bunlardan başka ciheti askeriye- daydı. Afyon kullanmam. Evvele' 
ye ait kasatura ile bektaşillğe aft bektaşilikle alAkam vardı. Memlek" 
kitaplar, "Sahibinin $esi,, iğne kutu- tim olan Girltte babalık yapardı_. 
sunda bir miktar afyoıt, 11 lik ciga- 35 yılında Yunanistandan geJfp, ş. 
ra paketinde esrara benzer kile mil- renköyünde, Kasımpaşada ve soıat' 
şabih bir madde ele geçirildiği ve da Eyüpte kaldım. Nihada komşu ,s· 
Mustafa Türabinin de, başında ka- fatiyle gidiyordum. Ne haddim ~İ 
vulda durduğu, bulunan şeylerin sue ki buna babalık vereyim? Hiç beti 
lularla birlikte blrincl şubeye götU- mUş adamı diriltebilir miyim il#' 
rülüp semahanenin de içerideki va~ şa? ctf' 
ziyet olduğu gibi bırakılarak mühür- Hikim Ihsan, şu karan bildit • 
lendiği zapta geçirilmişti. - Suçun mahiyetine ve tarzı fer'; 

sına ve işin tetkik ve tamike multtf 11 
Müddeiumumi Ferhat Dömeke, bu bulunmasına nazaran ve hazırlık tJ 

zabıt okununca, şöyle dedi: tal•' 
kikatının mahiyeti gö1.önünde tu 

- Suç, devlet nüfuzunu kıracak rak, maznun Nihatla Mustafanı11. ~ 
mahiyettedir. Her ikisinin de der- sulün lM üncü maddesine göre te., 
hal tevkifini istiyorum. kiflerine, müzekkerelerile ve dosr-

Salon boşaltıldı. Heyetin on da- le müddeiumumiliğe tevdilerine ... .rı. 
kika süren müzakeresini müteakip, l'" 
reis, yakalananlann, 12 teşrinisani Saat, yirmi buçuktu. Mübaşir f' 

saat 21 de yakalanmış olmaları ve po- hatla komşusu Mustafa Türabl. ".., 
lis,.e hazırlık tahkikatı yapılarak, i- kifaneye yo11andı1ar. Yakalan•P "'' 

:'ı şahit gösterilen 11 kadınla 15 er ~. 
şin hak yerine, tahkikatın başlayışın· ıfY 

de, serbest bırakılarak, evleri11e 
dan 45 saat soı;ıra gelişi dolayıslle. 

b da h t la k 
tiler?... 

u vayı meş u suç r anununnn _..../ 
şümulü haricinde ve umumt hükümler ------------- 8' 
dahilinde görülerek, bu noktadan da ita/ya - Arnavutluk 111 
daha hazırlık tahkikatı yapılması i- nasebatı inkicaf ediqof

111 cap etmesine ve esasen bu gibi dava- r 
1ar i~!n şimdi tatil zamanı olmasına Cenevre, 14 (A.A.) - İtalY• " 
ve mahkemenin davaya vaziyet etme- Arnavutluk, son defa aktettfkJerf

111
t 

mlş bulunmasına mebni, müddelumu- laşmalann birer kopyasını, ıof; 
minin tevkif talebinin reddi, dosya- ler cemiyeti azası sıfatlle genel 

1
,,,. 

nın, müddeiumumiliğe geri göndt- reterliğe tevdi etmişlerdir. Bu -'r1-' 
rilmtsi ittifakla kararlaştınldıfını malar İtalyanın Arnavutluk işle,,,• 
bildirdi. iştirakini arttırmış olduğunu_ J.9 

Müddelumumtlikçe aleyhlerine da- etmektedir! 
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Anasını Gör 
Kızını Al 

•• • 

"Oldürdüml,, diyen kadın. 
;;=====================~ ~====================-il 
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Roman Yazan : Sermet Muhtar Alus No.18 
mi istedi, yoksa öldürmedi mi? 

- Pıtttl, lololo yutımm ben! .. de -\ 
J'İp çapkın bir kahkaha abyor: 

- Allah venin, itine kantacak, l'Ö
rüteeek değilim; zira kel kihyabğı cm. 
riimde ne MYerİm, ne de YllplU"UD ! .. 

Can sıktan, kucbrdımu diye hemen 
pölıpöbe de ciritiyor: 

- Mataflalı lllendini bilir, dirayetli, 
'-atetli, akıl fikir hususunda ~ 
ceıbiı!Pılen çlkanr hir tawin!. 

Ay,e, )'1lkanki odada, Edanın, 
Alim Alim gül Alim 
Gül dibine gtl Alim, 
Gül dibine gelmezsen, 
Bir ıeftali ver Alim. 

Diye tutturduğu yeni çıkımt türlrü· 
ri duyduiu ve kızının evde olduğunu 
...W.iı halde Hacı berberin üç aünclür 
ne halele olduğunu sormuyor bile.-

Kapıyı Yanıp evine yollanıyor. lçe
l'İ SÜW girmez. Sakanın kaynanası ni • 
ne,e de yul andalokine dair IOl'lfUt su
al yak. .. F .-acesiHi .- altındaki ipek 
fistamm ÇJlaım- çıkarmaz mutfağa giri
yor. Ocaia çifte teneke koyuyor. Bir 
ila yıkanıyor; arınıyor, taranıyor. 

Sırtmcla Mlecelde kamını do -
• 'l Yllrduktm aow. temiz ~rrlannı si· 

'!jW,..,ocİiıundaki yatajma uzanıyor. 
Erteai s.ı.h erbnden evden çıkı • 

,.... Günlerden çaJ'fBIDha ... 
O &"h Edanın '-ima pleni biliyo • 

..... Köprü üstünde b ...... ,. ftl'Claaaı 

Abep Maharran tanılmdan suratına 

'-turayı Jiyip çanakçı yahudilerin ke • 
~ 1...taneyi hoylm.fb-
Awına gelelim: 
Hllfizıeye sünnet cmni:reti dediii yw, 

~çaymİlllİf. 
Belilnı Kanılmlaim Lidi, bir mkpm 

-..t Wta olımaı ona: 

- v ...... Hninle baalw iliki gez-
-... sü:leceiiz ele sidecefiz. Cinler-
... cama " pazar ollmıdıir için, t.eaba 
'-ha daha zi7ade ejleniriz!. 

Bcsyle a-ie Çllat. Aytenin ~ çı
lııp defi t:.wi. Kaç kere lra;tdda Ki
~ &l"lıl.yla Çırpıcıya, Velefen
~ ailmitı hıbt bep.i de camaya Ye 

h ~ tesadüf eıtmit-
Her defasında da. Allahtan olealc, 
~ inaaflıbğı Ye maam anlarlı
t~tutınu,. Ayn ayn kayfdanla, ...ı.
~ süze! güzel sitmitlw; ak...- ka
tla.. Rezip eilenmitler; hiçbir tatnzblı: 
~ ~ ka...nadan dönmüı-

.. Y-. nıuaze ••• 
• F'.aa.t ~ netameliğinden 
~. nedir, bu -- çatal lamlı: teni
... dö"610r; bunmlanndan plİyor. 
... ~~ twundan ~ piyadeye hiniyor

' ~ya miyorlar. bayaiı &iin 

~ için, cledifirdz .-. etnf ten-
..._____ _______________________ . 
~ 
' lt.-t-ıh.._a_t ._';,e 1 erakki ve 

şair Eşref 

~Yeci P,. E§1"e/ 908 Me§1"1di.
~ aonra bir anılık lttWıt ~ Te. 
~ GenMyeti menauplanna atıp tut. 

; kızdılar, k6ndisine: 

~===================* * 
Bundan dört beş sene evvel Pa

riste yalnız Fransanın değil, bütün 
dünyanın allkasını uyandıran bir 
cinayet olmuştu: 

Violette isminde bir genç kız a
nasını ve babasını zehirliyerek öl
dürmüştü. 

Genç kız, bu cinayeti eline pau 
geçirmek için yaptığını ve buna da 
kendisini Emile isminde yaşlıca bir 
adamın te~ik ettiğini söylemişti. 

Fakat, bütün tahkikata rağmen 
bu adam bulunamamış, o zaman kı

zın bu ismi uydurduğuna, hakikatt·.! 
Kandrulaim Lutfi tutturuyor: böyle bir adamın mevcut olmadığına 

L-ber' hUkmolunmuştu. - Ç.6ar be, uzun ebne itte, _...,. 
oturalmı. Görenler kanıkoca sanırlar.. Hidise unutuldu ve aradan sene-
Daha ötesi var 1111, İ$terlene aftos san- ler geçti. \ 
aınlar. Seni benim elimclen alacak kaba- Fakat, bugUn, evvelce mevcut oJ
dayı çıksın meydana da göreyim. Ağ- madığı zannedilen bu B. Emile tek
zından c:iierini aöküp yiyeyim de lef.ini rar sahneye çıkıyor ve yine bir mah· 
ele yere sereyim 0 deyyusun!- keme salonunda. .. 

it çatalla§ıyon çapana saracak.. Ay- Louisette isminde bir başka kız 

Ma.tmazel Louiaette Le/evre 

- Hayır, ölmedi. 
- Demek ki öldürmek istediniz? 
- Evet. 
Kızın söyledftine nazaran Emil~ 

01memiştir. I<'akat, ortada yok 
işte, hadisenin garip olan 

budur: 
Sabahın saat üçünde, üze 

el tabanca sıkılan adam öl• 
otelden sessizce çıkıyor, gidly 

Bu kabil midir? 
Sonra, cinayetin işlenditfal 

liyen yalnız Louisettedir. Otel 
şöyle anlatıyor: 

- Sabahleyin polisler geldi.; 
"Ne var?,, dedim. 
"OIU arıyoruz,, dediler. 
Hayret ettim. Olümden, 114 

den haberim yoktu ı.. 
Otelde başka kllll8e de ne 

sesi işitmiştir, ne de bir çıflık-
Bu vaziyet karşısında • 

genç kızın suçuna hflkflm Te 
yalnız tedlen 8~ ay hapis 
riyor. 

Diğer taraftan 
Emile aranmaktadır. 

te: bu adamı öldürmek istemiş olmakla --------------------------------------! 
-Aman tosunum, anlamm, yiiitim suçludur. Batan Alman vapurunun sağ kala 

ne yapryorauu? Sen aapıtbn mı, bana OldUrmek istemekle deniyor anı-

düpnanlıfın ım nr? •• Ben herkes gibi ma, Emilein yaralanmış mı, öldürfil- .. 17 . V3ŞJDdaki kamarotu 
miyim a iki sözüm? .. Biliyorsun ki ko- "muş mü, yoksa suikastten tamamne ..J. 
Clllıynn, kız evlidnn da var. Maazallah kaçmış mı olduğu malam değil. 
taali bir posta oldum mu mahvolup sit- Yani, ikinci hüviyetile ortaya ÇI· 

tim? •• filin diyerek ele, eteğe aanhyona kan B. Emile yine esrarengizliğini 
da W dinliyen kim? muhafaza etmektedir . 

Lutfi böyle bir yere elbette bazırbklı BEŞ BiN LİRA y A BiR KADIN 
rıelecek. içkiyi miçkiyi hep tanmm1a- B. Emile Pariste, bir otelde Loui-
11111- Çall'l)'I malpyı da orada peylmnİf· sette ile beraber yaşamaktadır. A
Zurnacıyı, naracıyı, zilli mqacıys karı•- dam genç kızı para ile satın almış
ya oturtmuf; kirizci çinseae lazlarnu tır. Marsilyadaki "evlerden,, birinden 
da yanlarına sıralamrf.. beş bin franga ... 

Gelsin taksim; selsin türkü; gelsin Bir müddet beraber yaşadıktan 
çifte telli, köçek, hoppala zeybek.. sonra Louisette erkekten aynlmak is-

Lutfi haarrlan ıerdinniş; rakılan, me- tiyor, Emile kendisine bu kadar pa
zeleri, yemitleri ortaya y&'JIDI!- Ha ba- halıya mal olan genç kızı bırakmt
bam ha Çakiniaaa.. Kadeh mıiUWı adeti yor. Fakat, bir bafkası çıkıp adama 
dejil. Sunun damlaaım kanttmnaclan, beş bin lira verince Louisette'i ser-
1-nl.k harcWı nılıa clilanecle. ötmeri best bırakıyor. 
çop- 1enmek ele mutaclı ..1.-%.:ı. Bunun baba --.u LouJsette bir müddet yeni .& .... lrfle 
..:.x.:.....; -..:.. mezesidir. -r-
,-yu,.- ,.......--.. yaşıyor. Fakat sonra ondan ayrıh-

Gözleri döndükten sonra çıkarıyor yor, tekrar Emile'le birleşiyor •• En Atlas denizinde son çıkan fırtı-
omuzuna aaıb saldırmayı; f8l"kadak ko- nihayet de bu "cinayeti,, işliyor.. nalarda batan lziz isimli Alman va-
yuyor önüne; ve yine tutturuyor: MAHKEMEDE puronun kazaya kurban giden 35 ki-

- Ulan Çakır, sen de içeceksin!.. Mahkemede hlkimle gen~ kız a- şisinden yalnız 17 yaşında bir kama-
Aman, uman para etıin ele görelim.. rasında geçen muhavereler: rot kurtarılmıştır. 

Ane de hqlıyor çalanağL. - Yirmi iki yaşuıdasımz. Fakat Diğer Alman gemisinden görttlf'-
Sekiz °" dıııııkika geçiyor geçmiyor, bu kadar kısa olan maziniz bir çok rek kurtarılan Rötke ismindeki bu 

lrarpdan hir nara: vakalarla dolu. Bir kaç kere mahk~ çocuk işte resimde görüldüğü gibi 

Rötke şöyle anlatıyor: 
"içinde bulunduğum tahllaf19 

yığımn bir parçası kınlmıfb. 
dibine adamakıllı sokuldum. 
şey düşünmüyordum. 

Dehşetli soluktu. Saatlerd 
frtma yatmurla birlikte alabfl 
hUkihn sUrilyordu. "Anne ı,. cU19 
kırmata bıaşlamıpm ..• ., -A.nYI!- Ymnan gelir yaman gi- meye düşmüşsünüz. Yaşınız küçük ol· kmk bir kayık lçersinde feci bir va

cllr, Fedhacl ailıi dağ devirir, yan baka- duğunuz için kurtulmupunuz. "Niha- ziyetteydi . 

m pqana79 çevirir, bıçağı azrailden yet sizi, eski Romada esir satar -'bi pa 1--------------------------------------haber ptirir Hadde hane köleleri!.. a• 
ra ile satmışlar •. Değil mi?. 

Dört IMıt Haddehaneli, fesleri yılanı,, _ Olabilir. 

ceketleri omuzlamıt. kollan savura sa- - Bu Emile isnıindeld adam ytik. 
vura, baakl•n P•YUryavari ata ata, ge- sek mevkili birisi idi. Ondan sizi 
liyorlar karfıdan.. 

tekrar beş bin liraya alan adamın da 
Bunlara ilk cevap.~ taıma ıe.- ayni vaziyette olması Kznn ... 

tere süriilüyormut Bibi, dit ıııc:ırtılan - oır.~mr. 
ikinci naraya kaJma.ı-- Lutfi, önün-_.., - Bir glln Uç el tabıarca sıktık-

clelci Nıldmnayı kmmdan ırymyor ve tan sonra karakola gidiyorsunuz ve: 
aalclmyor ileriye.. " Ben Emile'i Öldürdüm" diyor-

Ortalık karman çonnan oluyor. sunuz. Emile hakikaten öldü mü? 
Haddehanelerin biri kafasından, biri ---------------

boynundan aa)dmnayı Yemiı; ikisi ta- E" l ı · v .. 
bansmmt. bçmıf. Fabt biri, acar mı g ence l A0Ş8 
acar çı1anr,. Lutfiyi a1bna alıp ümüğü- -.;_-------~-
ne binmit; birkaç ımııta c1a pes dedirt- Zekanıza ....... 

Etraftakilerin feryatlan üzerine 
demye kolu yetitiyor. Haddehanelile
rin ,.....Jı1annJ Bahriye merkez hastaha
nesine, aıcanm da tersane kumandanb-
ima sötüriiyorlar. 

Etrafta pbitler çok. Hepsinin de fik 
rince kabahat delikanlrlarda hiç def{ıl. 
Gençlik, cahillik bu. Tersaneli kısmı c!a 
biraz hovardadaca, bıçkıncadrr. Olur a, 
biraz keyif idiler. Neıeli ne§eli geliyor
lardı. Falıiteyi yanına alıp ha.sınn ü.tü
ne yan gelmit olan kara yağız herif, be
li:rı çdmnnağa çanak tuttu.. Delikan
lılar nara abyorlaraa abyorlar, ona ne? 

Güveniyor musunuz? 
MESELE No. 3 

Geçenlerde lıAkiınin karşısına bir 
katil çıkarıldı. Suçu tamamile sabit 
olmuştu. Adam bütün hakimler heye
ti taraf mda.n suçlu görüldü. Fakat hA.. 
kim karan vermekte tereddüt etti ve 
adamı serbest bıraktı. 

SUAL: Niçin? 

OEV AP: (Yarın bu sUtunlarda bu
lacaksınız). 

OEVAP No ! 

lşaretl~r: ....._..._ ~ .. 
Madrid'in kapısı 

Geçen yıl Habqistanm köylerini 
ve kabilelerini öğrenmiıtik. Bu yıl 
Madritin askerlerini ezberden saya· 
biliyoruz. Nerede ise Madrit kapıla
rında dövüıenleri adlarile sanlarile 
tanıyacağız. iki yıldır. öğrendiğimiz 
yeni coğrafya adlan bizim eskiden 
mekteplerde öğrendiğimiz coğrafya· 
dan baıka intibalar, ba§ka hisler, 
ba§ka tesirler bırakzyor. Mektepteki 
coğrafya kitabı hepimizde kara kaplı 
ders defterindeki, izinsizleri, aferin
leri, nihayet imtihanları hatırlatırdı .. 

Habe§istanm köylerini, Mad.ridin 
caddelerini ve mahallelerini artık in
sanlığa dair geçenlerin, ıztıraplann, 

dertlerin, kahramanlıkların bir des
tanı diye anıyoruz. 

• * • 

S•drl l!rte 
Onun önünde ne modem tank. 
cansız, ruhsuz ve ptafattan 
olan asalet, ne de kaba teknik. 
kalar halkedemcz. 

•• lil! 

Madrit kapılanndaki m ... ..,uo;ıııı 
hatırladıkça kafamda bir film 
yor: ··Kuvayı inzibatiye ile,, 
list insanların Geyve boğazın 
rada, burada ve nihayet cep 
karıılaşışlarmı görüyorum. 

insan heyecanmm, insanlık 
nm zırhlan, demirleri, tak 
ruhlan saklamak için kazılmıt • 
leri, beton anne duvarlan, çelikl 
güleri ateşe yaklaştırılmış bir 
mu gibi erimişti. 

~cemiyetten değil m.i8in1 
~O. ·Şu beyitle cevap tJerdi: 

' Ona aataıan var mıydı? •• 
Dünkü meselenin cevabı: 
Evlenirlerken ikisinin de 3 çocuğu 

vardı. On senede altı çocuktan daha 
oldu. Bu hesapla, erkeğin de kadının 
da eski çocuklarile beraber 6+3 = 9 
çocuktan olmuştur. Fakat co
cuklarm mecmuu, 6 sı mil§terek oldu. 

Kllpılannı, sokaklarını, bar1 .lanm 
kendi evimiz gibi öğrendiğimiz ta

hayyül edebildiğimiz Madrit bam• 
"T ennopil., i hatırlatıyor. Daha dün 
Madritin kaprlannda 2000 Leonidaıı 
toprağa kanştı. 

Ölümü gözünü kırpmadan 
eden bir insan zümresinin ateş 
larına kadınlan ve çocuklan g 
kadar cazip bir hal aldıktan 
artık dava yalnız bildiğimiz h 
değil, heyecanın, yeni ruhun, 

~ ~ ecıara ıtrmıer defll: 
..... ld - kadlmm dablll cıemlyet.lm ! 

-...._~ kelimesinin mana.sı (giren) 
~~ bc?-aber ba.'ko bir mana8ı da 
.... ~ ~, tariz eden demek-

Zaten lst:anbul balkı içinde Onikiler
den dad bir, feryat iki cdaniyen, onlara 
dit bilermyen kim var ki? 

Kalabal k arasmdaki yaşlı erkekler, 
Lutfiye büalııütün kızma rla: 

( Arkaaı var) ğu için, 12 dir. ! 

Bir fikir icin günde iki bin de"li
lcanlryı fedn edebilen bir insan.lık 
kork~lacak kadar çetin bir kuvvettir. 

irade!inin davasıdır . 
Madrit kapılarında ay·1arc1an1 

bekliyen bir adrm ileri gide 
f':rknnıharbiyc planlan bunun 
ticlir. 
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öôLE ?lı"EŞltlYATI: 
unlardan başka, Ankara İnşaat köy kursunda tahsil gören çavuşların Saat 12,30 Plll.kla tUrk muslkisl.. lUO ha 

ı mektebi muaJlim ve talebesi ta.- hayattan da, bu esas göz önünde tutu- vadls. ıs.o:> plll.klıı hatl! mUzlk. 18,2~14 
,ndan kendilerine inşaat işleri de 1 larak tanı.im edilmiştir ve bu kurs, muhtcıil plt\k neırtyatı. 

........................................... 4 :::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::i:~:::::: : :::::: :::::::::: ::: :::::::::::::::: :::: :::::::::- - ::::::::::::::::::::::::::::::::: ············ ... 
.................. ~:~·;~;~··········· /ngilı::ccden çevıren: 

1wtilmektedir. Bu maksatla çavuş-· herhangi büvük bir şehrin en asri bir AKŞA!I :rmşntl'AT: 
' .; Saat 18,30 pldkla dans musiklsl. l!J,30 

kursun bulunduğu Mahmudiye mektep binasında. değil belki bizza.t konferans: sunt Dcrvl§ tııra!mdtuı. 20 Bel Gelelim Hardmanm söylediklerine./ 
Agatha Christie V. G. 

ünde yapılmakta oJan üç tipte ilk bir köy mektebi binasında ve bir köy ma vearlmdaşıarı tarafından tUrk musikisi. Kendisine ait ne söylediyse doğru ola-
dep binasının inşaatında bilfiil ça. içinde açılmıştır. ve halk §arkıian. 20,so MUnir Nurettin ve rak kabul ediyorum. Fakat Raçeti mu-kta.dlrlar B · t 1 t" t' 'len mual a.rkadaQıan tarafından Tilrk musikisi ve halk 

1
. 

ni müdafail eder, bağırır, çağ•nrdı. Hal
buki cinayet esnasında ne bir ses i§itil· 
migtir, ne de bir çarpışma olmuştur. Ç · - u sıs cm e ye ış ırı - -... hafaza vazifesini üzerine aldığını söy ı-1 t 1. e k d · tifade §arkılan. 21 orkestra. ı.. ursun ça ışma arzına ge ınc : !imlerden ne dereceye a ar ıs ı - Glinka CRUBlan und lutmlla) uvertür. yor, Buna inanmıyorum. Çünkü, Raçe-

i':avuşlar sekiz on kişilik gunıplarn edilecektir? Bu sistemin mahzurlu ci.. 2 _ Lanner CDle verber) vals. 3 - TchaJ ti tehlikeden korumak istiyen onun kom
~dmışlardır. Bu guruplara: Atilla, betleri var mıdır? kovskl (Ojen onettnl operasından Le?Wti partımanında yatar, yahut da kompartı
~arya, Dumlupınar, Teoman, Çalda- _ Bunu bize tatbikat ve tecrüb.: Aryas. • - Oftenbach (GUzel elen) opere manm kapısını görecek bir yerde otu
.'Gültckin, Erciyaş, Tunçelf, Arslan, gösterecektfr. Ancak bugUnkü vaziye- tinden parçaınr. ıs - Meyer Helmund (Tatlı rur. Onun söylediklerinden çıkarmak is-
1 i · 1 · ·ı i t' t' ı rüya). 6 - Gllnka (Triyo, şen romans). ~) sım erı verı m ş ır. te ve aimdiye kadar alınan ne ıce ere 

23 
tediğ't neti'ce vagona harı·çten kimsenin 

:t Saat 22 plAkln sololar. 22,30 Havadis. 
, ir ilk tedrisat müfettişinin ne~- göre bunun çok hayırlı ve çok yerin~e Son. girmediği ve katilin muhakkak bu va-
" altında çalışan bu kursun tedn- bir teşebbüs olduğunu ve memleketın VA R 

1 
N gondaki yolcular arasında olduğudur. 

11"?11, muallim mektebi mezunu olaıı en büyük ve acil bir ihtiyacını karşı- Bu nokta gözüme çarptı ve üzerinde 
.'affakiyetli on tane köy muallimi ladığmı ve Maarif vekaletinin bu sa. or.ıe nf'ıırfyntı: epey durdum. 

11 l d 1.. S:ın:. 12,80 pl!kla. TUrk musiki. 12,5-0 ha.. 
ie etmektedir. Bu mua im er eıı hadnki faaliyetini çoğaltması azım vadls. 18•05 plt\kla. hnııt mUzlk. 13,25 _ H,oo Şimdi size bir şey daha anlatacağım: 

biri, sekiz on çavu3tan mürekkep geldiğini söyliyebiliriz. muhtelit plllk neşriyatı. Konya istasyonunda ben miralay Ar-
gunıpun yetiştirme mes'uliyetini Hiç şüphesiz hepimiz "halk için en Ak,am nf' rtyn.tı: butnotla Meri Dcbenhanun bir şey ko-

ırine almı3tır. Böylece tedrisatın ıyi şey ancak k8.fidir,. dilstUrünü he:. saat ıS,30 pl!kla. dıınıı muıılldei. 19,SO ço_ nuc:.tııklarıru duydum. Bu konuşmad.a 
f dil ti ·1 · et'I al b 1 d k k". ı · ı· .. n cuklara masal: l. Galip tarafından. 20,00 RI.. :ı b k {;; er eş rı mesı sur ı e ç ış- def olarak ka u e ere oy erım u... onlar pek senli benli idiler. Hal u ı, 

· i · w 1 k ·· k'' 1 ·· d ra.t ve arkadaşları tııratmdnn Türk mualklst verım nı çoga tma mum un o kültUrU daha yUksek unsurlar gon er- knAna ı·stı"ntaklarında ı·kisı" de birbirini yeni ta-ve halk oarkıları. 20,30 Safiye ve ar .....,__ rtaclır. meği isteriz. Fakat bunu, hiç olmazsa ıan tıırafından Ttlrk musiki ve halk §&rkılan nıdığıru söyledi. Demek ki, uzun zaman ~de edilen neticeye gelince: Çavuf bugünlük temin imkanı olmayınca, 2ı,oo orkestra: danberi tanışıyorlardı da bunu gizlemek 
, okuma, sözle ve yazı ile ifade ka- köylülerin daha uzun zaman kara ca- ı - Lcutner: (Fcst) uvertür. istiyorlardı. 
~um.eti bakımından tahminden yüksek hil kalmalarına razı olmıyarak, müm- 2 - Stnı.uıı: (Sulh çamları) vals. G~lclim Misters Hubarda: 

3 - Rahmanlnoft: (Prelilt). 
J... kUn olanın yapılmasını isteriz ve ya- 4 _ Mnscncnı: (trfs) operasından par. Misters Hubbard diyor ki yattığı yer 
2tjU kadar az bir zamanda böyle bir pıldığıru gördüğümüz zaman seviniriz. çnlnr. den aradaki kapı sürgülü mü değil mi 
ticenin alrnmasmın sebeplerini: Ted Bu kurstan yetişen gençler, asgari ts _ Aschcr: (Hohlt TanZt Walzer) opere_ göremiyormuş ve buna matmazel Olso-

~faaliyetinin mevzuu esaslara göre olarak köylüye okuma ve yazmağı öğ- tinden pnrÇalnr. nun bakmasını rica etmi~. Kabul edebi-m ed·1mes· d b i · 'd ed ı nl · • · t"h l ve "'··t 22.00 plllkla sololar. 22,30 havadis. . ı ın e, u şı ı are en- rctecek er ve o arın zırru ıs ı sa · '3U<1 liriz. Yalnız, eğer hakikaten sürgü M1s-
çok candan ve fcdaklirane çalış- rimini arttıracaklar yani meselft bire 23

•00 SON. ters Hubbardın yattığı yerden görünmi· 
armda olduğu kadnr, çavuşlann beş yerine bire sekiz almalarını temin -------.-P•A•Z·~·R--.,-P·asa-·rtcıı-ı-ı yorsa. Halbuki, ben baktım, mükemrne

ler ocaf.ında alınış oldukları disiplin edeceklerdir ki bu bugün için büyük Takvim 15 u. Te~. 16 JI. Te~. len görülüyor. Demek ki Misters Hub-
lşi ciddiye almak gibi iyi itiyatla- bir kazançtır. ======i 29 Şaban I Ra.mn.za:r bard bunu uydurdu .. 
la aramak lft..zımdır. Demokratik bir devlette halkla va- cun doğtır.J 

6 47 6 48 Şimdi saat meselesine geldik: 
~ kursun yaptığı diğer bir hayrr. tanda.şiar arasında tebliğ ve tebellüğ, GUn batışı 16 51 ı f'.50 Saat Raçetin bicamasının cebinde 
f de, köy mektepleri için kitap ha- anlaşma vasıtası yazıdır. Biltiln va. Sabab nnmfl% 6.00 6 00 bulmuştuk. Halbuki, yatağının baş ucun 
amaktır. Bu kursu idare edenler, tandaşların devlet dairelerindeki muh ogıe ııamRZJ 11 59 1 I .59 da saat koymak için yer vardı. Niçin 
ü zaman.da köy muhitinin hususi- telif işlerini (vergi, tapu, miras, as lktnctı naıııu ı 4. 6 ı 4,35 oraya koymamış da bicamasmın cebine 
•..ı ... k" k1 i tJ f 1 k · Akşamnam(L7;' 1651 1650 ıe~ .. e ve oy çocu arını vaz ye e. kerlik, mahkeme ... ) üzu u ve e serı- Y"ı.ı nıunav 

1826 18
,
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koymu~? Bu sual gelmez mi insanın 
~ uygun ders kitapları hazırlamış. ya zararlı mUtevassıtlara muhtaç ol- lmBa1r 5 05 5 05 aklına? Geliri o zaman saatin birisi ta-
~- İtiraf etmeliyiz ki, şimdiye ka- maksızın kendi ielerini görebilmeleri Yılm geçen gtınıerı ~20 321 rafından bicamanm cebine konduğunu 

mekteplerimiz için yazılmış olan için okuma ve yazmağa ihtiyaçları Yılm kalllD gtınlert 45 ~ ve konmadan evvel de, cinayet esnasın-
1' kitaplan, bilhassa okuma kitap. vardır. Bu sayede ayni zamanda alış ~-----~---..ı----" da kmlmış da durmuş zannedilir. diye 
t köy hayatına tamamne yabancı verişe ait iBlerini görebilecekler, mek- -------------·---;! akreple yelkovanın yerleri değiştirilmiş 
vzularla doludur. Ve bunlarda !s- tup yazabilecekler ve okuyabilecekler- B Q R SA olduğunu dü~iindüm. 
UI sava.~ma alt canlı, hakikaten gazete okuyabilecekler, ve bu sayede =-~-~1~ 10 

~ =~-=~-==:; 11~..._ı:>cmek ol yor ki cinayet biri çeyrek ~a.nnug ka.hr,:ımanltt,. .... ~...-1~ oah aana l7PT'lı~ munıom~evr teması •_..:.._ ___ ......:;_;, __________ 
11 o-·· ~ •· geçe işlenmemiştir. ~rine pek az tesadüf edilmektedir. temin ederek köy hayatının yeknasak-

0 
halde ne zaman işlenmiştir? Bire ffi7.alannda yılcıı., t&arı•UI olanlar, ilse 

itibarla diyebilirim ki bu kursta lığından ve mahdudiyet'rden kısmen yirmi Uç kala mı? Mösyö Buk öyle di-
J'n'la.na.n ve tizerinde işlendikten olsun kurtulabilcceklcrdir. yecek. Çünkü 

0 
dakikada kompartıma-

ra Maarif vekaleti tarafından bas.. Bu şekilde yetişen muallimlerden mndan birisinin sesi işitilmiş. Fakat, 
lacak olan, içinde köy hayatını ya. 8.zamf fayda temini için onları mua1- bu sesin sahibi Raçet olamaz. Çünkü 

rtnde ıııuamel!' 1tcırenlı-rc1lr. Knkanılar 

Mat 12 de k.Bıı:ınıı "lttııı flyııtlan. lll'. 

p ARAL AR 

dan alfıkndar eden vaziyet ve me- lim sıfatile köylerine döndükleri za- uyku ilacı alarak yatmıştı. Esasen uya-
•lerc, milli hnyntımızn ve bilhassa man yalnız bırakmamak ve münasip nık olsaydı katilin kaTşısında da kendi-
klıil savD.6mn ait canlı parçalar bu. neşriyatla mütemadiyen beslemekte 

•Sterlin ô16 •Şilin AVUI 
;!'~-•Dolar l2!l> 7:, turya 

•Frank 117- •Mark 26. -

an bu kiftplar, cidden kıymetli e- devam etmek liiznndn-. E.~n bu mu
for olacaklardır. allimlerin E:ekiz on tanesinin başında 
Kurstaki köy muallimi namzetle- muallim mektebi mezunu bir köy mu
n y~ayış tarzları hakkında da bir nlliminin bulunmnsı ve yüz muallimin 
Rey söyliycbilirim. Çavuşlar bura.. faaliyetini de bir ilk tedrisat müf etti

çok mütevazi bir hayat geçirmekte, şinin kontrol etmesi; bu muallimlerin 
di işlerini kendileri görmektedir- köylerinde yalnız kalmamaları için a-

1 Burada aşçıdan başka mUstahdem hnmış çok isabetli bir tedbirdir. 
ıhademe yoktur. Son söz olarak şunu söylemek iste. 
Yataklarını yapan, yemekleri dağı- rim: 

, bulaşıkları yıkayan. ders ve te. Maarif vekaleti, mUsbet neticeleri
füs salonlarım tcmizliycn hep ken- ni heyecanla beklediği cidden çok E'· 

ridir. Yntaklan ne muntazam bir hemmiyetli ve hayırlı bir teşebbüse 
tyola, ne de bir yer yatağıdır. İki girişmiştir. 

ta ayak Ur.erine uzatılmış üç tah- Memleketimizde Analfabetism me-
,nı üzerine konmuş bir şiltedir. selesini kökünden halletmek için açı-
- Köylerin medeni seviyelerini lan bu maarif seferberliğinin muvaf. 
meltmeği kendilerinden bcklediğ:. fnkiyeti için çalışmak hepimizin en 
s bu gençleri daha iyi şerait içinde mukaddes vazifesidir. 

• ı..tret ıat..- • zıou ~ıw 
• BelçlkaFr "6- • Pengo ı!8-

• Drııbml ~.- • Ley 14 -
• lsviı;rc Fr ~mı- •Dinar bl.-
•Leva -ııı.- Yen t<2 -
•Florin ö6.- • Kron tırveç ıi:d -
•Kron Çek. 7ı; - •Altın \1:11 -
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• BudapeJU • 152 O 
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• Tokobam• 2 79 
• Moskova ~4 7' 
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Şehir Tiqatrosu 
Tebebaşı Dram kısmı 
Bugün saat 15,30 
da ve ak~am snat 

20,30 da 
AYAK TAKiMi 

ARASINDA 
Fransız Tiyatrosu 

Operet Kısmı 

111111111111111 

111...11~ 
nnınıil 

BugUn sant 14 de Çocuk Tiyatrosu 
FATMACIK ve akşam sant 20,30 da 

MASI1ARA 

1. KONSER 
KONSERVATUAR 

ORKESTRASI 
Şef: SEYFETTiN ASAL 

Solist: LIKO AM AR 
Betoven Gecesi 

atmak muvafık olmaz mıydı? Diğer bir dileğimiz de bu kad1r mu
- ''!nsanlann medeniyet derecesi, azzam bir iBC başlamış olan Maarif 
lyaçlarınm miktarilc ölçülür,, sözün- vekftleti, programları, faaliyet tarzla
§ilphesiz bir hakikat hisse.si vardır. n, teşkilatları ve saire itibarile ıslaha 
itibarla köylerin medeni seviyeleri- muhtaç olan muallim mektepleri mc- ıı----------·------ı 

lflikseltmek isini kendilerinden bek. selesini esaslı bir surette hallctmesi-

U. Sigorta u Şark m 9C1'.8 1 i l 

Pooomocn tı reıeton .oo 

17 tkinciteşrin salı saat 21 de 
FRANSIZ TlY A TROSUNDA 
Biletler: 75-50 Localar 3-4 lira 

ğimlz muallimlerin. köylülerin dir. 

1madıkları bir çok ihtiyaçları duy- ---------------
olmalan lUzırndır ki kendi mu-

erinde, telkinlerle ve bizzat kend' 
eay:ış ta.rzlarile köylüler üzerinde 
~ssir olsunlar, onlarda da ayni su. 

e yaşamak nl'7.U \'e ihtiyacını uyan 
~bilsinler. 

Ancak burada da şeniyeti ve im
nlan göz önünde bulundurmak rner 
-rfyeti vardır. Daha çok uzun zn
.nlar köylerde 5ehfrdeki konf orU te. 
n etmeğc imkan yoktur. Köylülerin 

Samoel Hoar'ın 
nutku 

I..ondra, 14 (A.A.) - Sir Samoe' 
lloare dün akşam bir nutuk vererek 
Almanyanın yeniden silahlanmasını 

mevzuu bahsetmiş ve esld gemilerden 
çok başkn vasıflar taşıyacak olan ye . 
ni İngiliz gemilerinin kudretini kay
dederek demiştir ki: 

Jmkim dairesinde harp ,.e harp 

stlkrazlar rahvlller 
• 1 933 T 8'lr 1 ~ 8 tı:ıektrtk 

• • • . a t.ı ı ı l~amva' 

• .. • ~ m ı22 KıhUaı 

latlk Dahlll 9 ı.ı O Anadolu ı 

Ergenı istik ıl\.O Anadolu D 

192." "' "' -111 ıı.na..ıoıu W 
S. Erwnım 10 2 lı.!Umemttı A 

Eden, G1andi1Ji 
kabul elfı 

AJ,1.A. 

:il,70 
4.0~ 

42 Btl 
;2 t ll 
4 ır; 

4b 711 

Londra, 14 (A.A.) - n. Eden dUn 
akşam n. Grandiyi kabul edere\i 
kendisile uzun mUddet lngiliz - ltal
yan münascbatı meselesini görüşmü5-
tür 

TA F-S1MDE • MAKS1M 
TİYATRO~T ... ~.-.." 

HALK 0/'f;Rf;TI 
18 lkinciteşrinden 

itibaren 
Zozodalm.a.s ve Foı 

Too.•mn iştiraldıe 
PIPIÇA 

1.AJ\SIM TlY ATP.OST'ND ı\ 

Büyük Türk lllUz 
yonisti ve Mnnye 

tizm:ıcısı 

tür seviyf'lcrini olduğu kadar ba
standartlanrun da yükseltilmesi 

de muvnffakf ·et tc.'mini için rnüte
olma~rı b:lmelidir. Bu itibarı::. 

lülerin, ayrı tabaklar içinde catnl 
ka.cjıkla yemek •emeleri, :l".TI bar. 

ltlardan su içmeleri, yukarıda söy. 

sonu tecrübelerinden i tifnde ettik. --------------- Pr. Zati Sungur
Ierinin hiç bir znman beynelmilel Her gün fevkali 
sulhu tehdit. ctm.emi~ ~ld~.ğ~nu .~·ti de oir program• 
lngiliz denız emnıyetının butun dun temsillerine Ut" 

Deniz ''e hnva kuvvetleri hirblrin,. 
rakip olarak değil fakat yardımcı o
laralc hareket etmelidir. 

diği şekilde karyolalarda yatmak- Sir Snmocl Hoare nutkunun so
bugünkil vaziyete nazaran bir te.1 nunda, lngiliı kara Ye deniz kuvvet-

ya için de emni)et elemek olduğunu, vam ediyor. 
söylemiştir. SON GECE 

Bundan başka, Mak Kuin bana iki ke· 
re söyledi: Raçet Fransızca bilmezmiş. 
Halbuki kompartımandan kondüktörle 
konuşan adam Fransızca söylemiş. 

Demek ki saat bire yirmi üç kala Ra
çetin kompartımanında birisi vardı ve 
o zaman daha Raçct öldürülmemişti. 

O halde cinayet ne zaman olmuştur 
ve katil kimdir? 

Bana kalırsa, cinayet saat ikiye doğru 
işlenmiştir. Esasen doktor Konstantin 
de muayenesinde öyle tahmin etmişti. 

Gelelim son suale: 
Raçeti kim öldürdü?,, 
Puaro, burada durdu ve salond~kilere 

baktı. Oradakilerin hepsi de gözlerini 
ona dikmişlerdi. Salonda çıt yoktu. Ha
vadan bir sinek uçsa kanat çırpması du
yulacaktı ..• 

Puaro ağır ağır söze başladı: 
- Yaptığım tahkikatta bunu birden

bire kestirmenin imkanını bulamadım. 

Şüphelerim hiçbir yolcunun üzerinde 
tamamile durmıyordu. Yolcuların ara
sında birbirini müdafaa edenler vardı. 
Mesela miralay Arbutnot, M.ak Kuini, 
Raçetin hizmetçisi İtalyanı, matmazel 
Olson Mis Debenhamı kabahatsiz çıkar
mnğa çalışıyordu. Birbirlerini müdafaa 
ettikleri için hepsinden şüphelenebilir
diın. Fakat, bir cinayeti de bütün tren 
yolcuları hep birden işlemez ya 1 

O zaman kendi kendime: "Niçin ol
masın?,. dedim ve şu hükmü çıkardım: 

Bu cinayette trendeki yolcularm hep· 
si suçludur ... 

Düşüncelerimi şöyle yürütUyordum: 
Armstrong ailesile alakası olan bu 

kadar kişi boş yere bir trende toplan
madı ya? Bunlann hepsi birleşmiş, bir 
plan kurmuşlar ve hepsinin kin besle· 
dikleri adamt öldürmüşlerdi. Adamın 

vücudunda on ilCi yara liulunması, Ar
mstrong ailesi ile alakadaT olan yolcu· 
ların on iki kişi olması, ve bilhassa se· 
nenin bu mevsiminde hemen hiç yolcu 
bulunmazken Şark ekspresinin böyle 
yer bulunmayacak kadar dolu olması bu 
suretle izah ediliyordu. 

Bu düşünce cinayetin bütün esrarını 
aydınlatıyor: 

Tehdit mektuplan uydurma idi. 
(Mister Raçete gelen asıl mektupları 
Mak Xuin ortadan yok etmişti.) Raçe~ 
tin Hardmanı kendisini muhafazaya 
memur etmesi: baştan başa uydurma. 
''Kadın sesli, kısa boylu, esmer adam,, 
da, tahkikatın mecrasını değiştinnek 
ıçin aynen uyduniİmuş brr yalan 

Raçetin bıçakla öldürülmüş olması da: 
göze çarpıyor. Fakat, bu düşünce ile 
onu da izah edebiliyoruz: 

Bıçak herkesin kullanabileceği bir 
Ulettir. Herkesin diyorum.. Yolcubmn 
hepsini katil saymam. Belki biraz say
gısız olur. Fakat buna ihtimal veriyo
rum. Yani, herkes Misters Hubbardın 
odasından sıra ile Raçetin kompartnna.· 
nına giriyor, bir bıçak saplayarak hın· 
cını ahyor. Onun için, Raçeti asıl öldil· 
ren darbeyi kimin vurduğu bilinemez. 

Raçetteki son mektupta katillerden 
Lıiri tarafından yakılmış ve Armstrong 
meselesi ile alakası olan her şey orta· 
dan kaldırılmıştır. Bu planı hazırlayan· 
lara göre katil tren garda durduğu za• 
man cinayeti işlemiş ve kaçmıştır. 

Halbuki, trenin yol ortasında durma· 
sı bu planı altüst etmiş ve katilin tre· 
nin itinde aranmasına amil olmuştu't'· 
Planlarının durduğunu görünce aralarıll 
da toplanmış ve konuşmuş olacakl•~: 
Bu konusmada yine cinayeti işlenıegı 
kararlaştırrrlar ve katilin aralarında a~· 
nacağını da düşünerek şuna karnr verı· 
yorlar: 

Tahkikiltr yapacak olanları daha faz· 
. a• la şaşrrtmak lazımdı. Bu maksatla cın • 

yet mahalline iki "İp ucu,, bıraktılar: 
Pipo teli ile mendil. Pipo teli şüplıC~ 
miralny Arbutnotun üzerinde toplamB 
içindi. Miralayın üzerinde bu cihette; 
süphcmiz toplanacaktı ama, diğer tarı\· 
tan Annstrong ailesi ile münasebeti 0 • 

duğunu pek kolayca. belki de hiç. q:ıa· 
ya çıkaramıyacaktık. 

( Arka.sı var) 



Sancak Türkleri 
intihabata iştirak 

etmiyecekler 
(Ü8tyanı 1 incide) 

suretle Surye ile alakaları olmadığını 

isbat etmeye çalışan sancak Türkleri iki 
gün sonra başlayacak olan Surye inti
habatr devam etttiği müddetçe evlerin
den dışarı çıkmamaya karar vermişler
dir. Bu karara sancak dahilinde bulunan 
Arap köylüleri de iştirak edecektir. 

Diğer taraftan sancak belediyelerinde 
aza olan bütün Türkler intihabc.ta işti
rak etmemek isin belediye azalıkların
dan istifa etmişlerdir. 

Cumhuriyet bayramım kutlama töre
nine iştirak ettiği için kapatılan Türk 
lisesinin maruz kaldığı bu haksız hare
keti bütün köy mekteplerine varmcaya 
kadar ı;irayet etmi§ ve greve jştirak 

eden talebenin sayısı iki bini geçmi§tir. 
Salahiyettar menbadan alınan habere 

göre sancak Türklerinin ileri gelenleri 
için 1 50 kişilik bir kara liste hazırlan-

maktadır. Bu listeye dahil olan Türkler 
birer bahane ile sancak hudutlan hari
cine gönderilecektir. Ne olursa olsun 
ve yapılan tazyikler ne dereceyi bulursa 
bulsun sancak Türkleri katiyen intiha
ba iştirak etmiyecek ve bu suretle Sur
yeden ayn bir TUrk kütlesi olduğunu 
bütün dünyaya isbat edecektir. 
SANCAK TURKLERt iNTiHABATA 

Bir tayyare iki 
kazada 

Beşer kişiden on kişinin 
Ölümüne sebep oldu 
ltalyada büyük bir tayyare kaza

sı olmuş ve 10 kişi ölmüştür. 
Kazanın olduğu yer Homanın ce

nubundaki Lapino dağlarıdır. Bu 
dağların üzerinden geçmekte olan bir 
bombardıman tayyaresi, motörü bo
zularak, yere düşmüştür. Bu düşüıı; 

esna.smda tayyarenin içinde bulunan 
altı kişiden beşi ölmüştür. 

Kurtulan altıncısı, tayyarenin pi· 
!otu civardnki bir köye giderek hldi
seyi haber vermiş ve köylüler kaza 
yerine gelmişlerdir. 

Burada, düşen tayyarenin altın

dan ölenleri knldırmak isterken tay
}aredeki benzin depoları ateş almtş 

ve orada bulunanlardan beş kişi de 
bu kazaya kurban gitmiş, bir çoklan 
da yaralanmıştır. 
~~~~~~~~~~~~~--

Mussolini ;,, bahada 
1 arablusa gidecek 

Trablus, 14 (A.A.) - Burada söy
lendiğine göre, B. Mussolini 1937 ikin
ci kanununda Trablus panayırını gez
mek için Libyaya gidecektir. Yeni Ha
beş imparatorluğu da bu sergiye işti
rak edecektir. Yeni Habeşistan bu iş. 
tirak ile ilk defa olarak beynelmilel 
bir sergide mevcudiyet göstermiş ola
caktır. 

Sovyet Rusyada 
tevkif edilenler 

lngiliz gazetelerinin 
verdiğı malumat 

7 - K"re1'.JN ·ıs II. TEŞRİN 1936 

1Akay ve Şirketi Hayriy 
idarelerinden: 

Maltayı ziyaret etmek üzere hareket edecek Donanmamm Hay 
paJ&dan Y eşilköy civanna kadar teş yi arzusunda bulunacak İstanbul 

Bir kaç gün evvel Röyter ajansı la için Akay ve Şirketi Hayriye birer vapur tahsis etmiştir. 
Sovyet Rusyada bir faşist şebekesi- 16/ 11/ 936 pazartesi sabahı sa ııt 10,30 da Köprü Ada iskelesin 
nin Sovyet zabıtası tarafından mey- Kalamış vapuru ve Köprünün Üskü dar iskelesinden de 71 numaralı 
dana çıkarıldığını ve adedi maluın pur kaldmlacakbr herkes için bilet ücreti 20 kuru tur İki 

ı b. k t k"fl ld v ' § • vapur o mıyan ır ço ev ı er yapı ıgmı im "--k da kaldı ı aktır 
biıd. . ı· ge e'l:se UG! a vapur na c • 

ırmış ı. 

Morning Post gazetesinin Alman ----------------------------• 
gazetelerinden naklen verdiği mahl-
ma ta göre, tevkif edilenlerden beş 

kişi.si almandır. Dunlar arasında Mos 
kovada kalan son imtiyazlı Alman 
şirketi direktörü Her Timit de var
dır. 

rstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Alman gazeteleri Moskt>,·adaki ya- Akliye ve asabiye hastanesir. e lazım olan 2000 adet nevresim 
bancı elçiliklerin gizli polis tarafın- 4000 adet yatak çarşafı kapalı zarf suretiyle eksilbneye konul 
dan husu.si bir kontrol altına alın- tur. 

d.~ğrnı. ve PG!isçe malUm olmıy~n bii 1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet m 
tun zıyaretçılerin en vakın polı.s ka· d"" l .. v .. b' da kurul k · d 

k 1 d • t' d~td•V• . k ur ugu ınum u omısyon a 2-12-1936 çartamba günü ra o un a ıs ıcvap e ı ıgmı yazma 16 d I cak 
tad 

at a yapı a tır. 
ır. 

İngilizce "Deyli Herald,, gazetesi 2 - Nevresime 210 yatak çarşafına 110 kurut fiyat 
tevkif edilenler arasında en aşağ; dilmittir. 
altı Alman, daha az Avusturyalı ve 3 - Muvakkat garanti: 645 liradır. 
bir tane İsveçli bulunduğunu bildi- 4 - istekliler tartname ve niimuneyi her gün komisyondan 
riyor. Ve diyor ki: rebilirler. 

"Mevkufların ne suretle ittiham 5 - istekliler cari seneye ait ticaret odası veaikasiyle 2490 
edilecekleri etraflıca bilinmemekte l k d l bel l b · • • d S .• . ka .k yı ı anun a yazı ı ge er ve u ışe yeter muvl)kkat garanti m 
ıse e, ovyet reJımıne rşı suı ast . . . . 
tertibi ve naziler lehine casusluk veya banka mektubu ile bırlikte tek lıf mektuplannı ihale saatinden 

iŞTiRAK ETMIYECEKLER 
Antakya, 14 (Hususi muhabirimiz

den) - Suriye intihabatı, iki gün son 
ra yapılacaktır. Sancak Türklerinin de 
bu intihabata iştiraklerini temin için 1Ş ARIYOR 

suçile ittiham olunacakları sanılmak· saat evvel komisyona vermeleri. (2978) 
tadır. muhtelif vesaitle prapaganda yapılı- Mütekait jandarma yüzbaşısıymı, 

Yor. Sancaklılarm intihabata iştirak çalışacak y~tayım. Avukat yanında Kafkas dağlannda mezuniyet yap-
etm.e~k hususunda verdikleri karar çalıpbilirim. Muhasebe, kitabet ve makta olan Alman sefiri, ne gibi ted- J b } hhA •• } 
88.rsılmaz derecededir. Köylere varın- dosya işlerinde melekem vardır. bir almak )Azrmgeldiği ile meşgul ol- stan u Si ı muessese er arttırma 
caya kadar her tarafta Türk, Alevi ve Arzu edenlerin Vakıt Propaganda mak iizere hükQmetinden Moskovaya 
hatta Ermeniler tarafından benimse- _se_rvıs_·_in_e_m_u_ra_c_aa..:..tı_arı_. ________ dönmek emrini almıştır. ve eksiltme komisyonundan: 
nen bu karar, Türk kütlesinin bu şu
Urlu hareketi Sancak ahalisinde du
Yulan istiklA.1 derecesini pek açık bir 
8Urette göstermektedir. 

Fransız delegesinin hususi vasıta
larla Sancak Türkleri hakkında yaptı
ğı tazyiklar, halkın intihabata iştirak 
etmemek noktasından verdikleri ka.. 
tarı 'tlilffiye etmekten baska bir neti
ce vermemiştir. 

Ist. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: Erzurum nümune hastahanesi için satın alınacak 65 kal 
Yetilköy Telsiz istuyonu ambarında mevcut iki makarada cem'an kimyevi ecza ve 123 kalem eczayı tıbbiye ve sıhhi malzeme 

747 metre 3X10 milimetre 2, yüksek tevettürlü elektrik kablosu aa. eksiltmeye konulmuıtur. 
tılmak üzere kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuıtur. Arttırma 1 - Eksiltme Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet 
20 - 11 - 1936 cuma günü ıaatlS de Galata.sarayda latanbul P. T. dürlüğü binasında kurulu komisyonda 2-12-936 çarp.ınba 
T· &ımüdürlüiü Alım. satım ]fomilyonunda yapılacaktı?. Muham· saat 14 buçukta yapılacaktır. 
men bedeli 1257 lira 82 kunit, muvakkat teminat 94 lira 34 kunıttur. 2 - Tahmini fiat 1110 lira dır. 
Taliplerin kanunun tarifatı daireıinde verecekleri teklif mektupları 3 - Muvakkat garanti: 83 lira 25 kunııtur. 

ilmi Felsefe Dl o gün arttırma saatinden bir Hat evveline kadar aynı komiıyon 4 - istekliler ıartname ve listeyi her gün komisyonda 

Dün ve Yann Kitaplanndandırl Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ve tartnameaile nü· bilirler. l 
muneyi görmek ve muvakkat teminatla1'ını yatırmak için de çalı•ma 5 - ıtekliler cari seneye ait ticaret odası veıikasile 2490 ıa· 

Fiyatı 40 kuruştur j ':l' 
günlerinde Baımüdürlük yazı itleri kalemine müracaatları. (2505) yılı kanunda yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti makb 

~----------------------------------------- veya banka mektubu ile birlikte belli eün ve saatte komisyona gel 
meleri. , 

t 

f 

·--·~· 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

'•, /1t.. ..... 

.. A ..... _ 

• 

Bankıı sından maat almakta olan maha 
idare tekaüt ve öksüzlerinin 936 yılı ikinci altı aylık yoklamal 
na 16 Tetrinisani 936 gününden itibaren başlanmıştır. 

2 - Yoklama ilmühaberleriı• in arkasındaki izahata 
vaplar yazılacak ve fotoğrafları yapıştırılmıt ve tasdik 
lacaktır. 

3 - Maa~ sahipleri yoklama ilmühaberlerini oturdukları yeri 
rin kaymakam veya nahiye müdü:- lüklerine tasdik ettirdikten aon 
resmi senet, nüfus tezkeresi ve maa! cüztjanlarile birlikte zat it 
ri müdürlüğü sicil kalemine gele rek yoklamalarını yaptırmaları i· 
lan olunur. (B.) (2979) 

Yeni çöp kamyonlarına lüztı mu olan 62000 litre motörin ıilçı 
eksiltmeye konulmuştur· Bir litre motörine 6 kuruş fiat tahmin olun 
muştur. Şartnamesi levazım müd;a rlüğünde görülebilir. lsteklileı.-

2490 No. h kanunda yazılı vesika ve 279 liralık ilk teminat makb 
veya mektubile beraber 20-11-9 36 cuma günü saat 14 de daimi e 
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (2716) 

Istanbul komutanlığından: 
1. - As. Ş. Batkanlıklannda ça lışbnlmak üzere tekaüt binbap Ye 

yüzbaşıl~ en genç Yatta olanlann dan münasip mikdarda tekaüt subay 
mütekaiden çalı!brılmak suretiyle (ücretle değill almacalrtır. 

2. - Arzu edenlerin aşağıdaki ~arllart trunamlıyara!t ~ube!eri vasıta. 
sile İstanbul Komutanlığına müracaa l etmeleri. 

3. - Şartlar şunlardır: 

A. - istida dilek, 

B. - Sıhhi rapor, 
C. - En az iki sene hizmet edeceğine ve tayin eclilc~c~cri yere har

cirahstz gideceklerine dair noter sene eli. 
D. - T e!:aüt oldukları giinden b-:.ı an:ı l:adar ncre?~rd~ ve ne gibi 

1 
\"azifo1er görd:;!:!~:-:n~ eh:: ved!:a. 

H. - Polisin mw:addak hüsnü . hal vesikası (2Ş51 )_. 



ABONE ŞARTLARl 

Memleketmrlsde 'lGO 00 286 110 
Yaboııcı yerlere 1SGO 7JD '00 1GO 
Posta blrUg1ne l 
gtrm.tyeu yerlere{ 180 9DO 000 180 

Tllrldyen!rı ber posta merkezinde ıumt!N'a abone yazdtr. 

YAZJ VE YONETJM YE.RJ: 

tatanbul. Ankara CaddeBl, ( \' A.lil'l yurcıu) 

Telefon 
JI<1&re: 
lYazı tf)eıtı 

~ adre.I: KURUN 
Posta kutusu No. &e 

. 
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Radyosunun 1937 nıodeli geldikten 

sonra piyasada radyo 1T1ünakaşasına 
verildi 

~ 

1937 Modeli 

• 
Radyosunu 

görüp dinledik
ten sonra baş
ka Radyo alma
ğa razı olamıya
caksınız. 

Bugün belki başka radyoya sahipsi
niz fakat yarın muhakkak surette bi!.' 

O. T. T. A. Ş. 

iktisat Vekiletinden : 
"iŞ KANUNU" nun dokuzuncu "T eşkilit" faslmdaki hükümlere 

:6re 1Curulan "iŞ DAiRESİ" nin Te§rinisani 1936 başından itibaren faali
-ete başladığı 145 inci madde mucibince ilin olunur. (1661) (2802) 

Edirne Kültür Direktörlüğünden= 
Cimi 'Azı Çoğu Fiab ilk teminab Tarihi saat şekil 
Elbise 210 225 15 253.12 23/ 11/ 936 15 Açık 
Kundura 210 225 5 84.37 ,, ,, ,, ,, ,, 

1 - Edime Erkek Lisesi ile Erkek Öğrebnen okulu için yukarıda ya
l:ılı iki kalem giyecek eşyayı 6/ 11/ 9 36 tarihinden itibaren ayn ayn açık 
ksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihaleleri 23/ 11/ 936 Pazar lesi günü saat 15 de Edime llbaylık 
Konağında Kültür Direktörlüğü oclas mda toplanacak Komisyon önünde 
apdacaktır. 

3 - İsteklilerin 2490 numaralı eksiltme ve artbrma kanununda ya
Wı belgeler ve daha evvelden mal sa ndıffına yabraca.klan teminatların 
nakbuzu ile beraber yukarıda yazılr günlerde komisyona gelmeleri ge • 
~ktir. 

4 - Eksiltme şartnameleri ve nümuneleri Edime Kültür Direktör -
üğüne baş vurularak görülebilir ( 28 85) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Rumeli fenerindeki Radyofar t esisahnm muhtelif kısımlarına ait ve 

ttem'an 49 kalemden ibaret yedek parçalar kapalı zarf usulile eksiltmeye 
ıkonulmuştur. lhafosi 20-11-935 tarihine rastlıyan cuma günü saat on 
'beşte Galata Merkez Rıhtnn Hanında dördüncü katta Tahlisiye Umum 
Müdürlüğü Sahnalma Komisyonunda yapılacak olan bu yedek parçaların 
muhammen bedeli 4287 lira ve muvakkat teminat mikdarı 322 liradır. 

isteklilerin teklif mektuplarını ihale vaktinden bir saat evveline ka -
ıdar komisyona tevdi etmeleri lazımd n. Bu husustaki şartname ve müfre-
dat listesi sözü geçen komisyonda parasız olarak verilmektedir. (1826)_ 

son 

Beyoğlu, istiklal Caddesi Tokatlıyan karşısında 

TiFOBiL-•I 
Or. iHSAtl SAMi 

Tifo ve par:ı.tifo bastalıklanna tutul 

mamır için ağızdan alınan tifo hap· 
landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 5 5 Kr. 

lstan'bul Yedinci icra Memurı.u. 
ğwnıJ.an: 

Bir borcun temini istifası için tah
tı hapse alınan ve paraya çevrilmesi
ne karar verilen sandalya, ınasa, kar
yola ve saire 21.11.936 tarihinde saat 
12 den bire kadar Beyoğlunda Telgraf 
sokağında 14 numaralı hane önünde 
bilmüzayede satılacağından talip o
lanların yevm ve vakti mezkfırda ma .. 
hallinde hazır bulunacak m.emunına 

müracaatları ilan olunur. 

ZAYİ 
!stanbul Deniz ticaret müdüriye. 

tinden almış olduğum 14/ 6879 numa
ralı liman cüzdanımı zayi ettiğimden 
yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Cemal Mustafa 
(V. No. 19182) 

Aylık hesaplarında 
kolaylık 

Hizmet erbabmın 10 liradan 1000 
liraya kadar küsüratilc vergilerini doğ 
ru olarak gösteren ve her müdür ve 
muhasebecinin masasında bulunması 
lazım yegane rehberdir. Fiyatı: 125 
kuruştur. 

Müracaat yeri: B. S. Zorlu Agop
yan han Galata. 

RADYO 
ve CEP 
lAHBALAR 1"A 

NAHSUS 

Df.TA . . 
=PILLt.RI 
Hususi suretde yapılmıtf'ır. 

Radyo ve Cep IAmbalarma 
mahsus 

DETA PİLLERİ 
Hususi surette yapılmı§br. Par 
lak ziyalı ve yanma mUddeU faz 
tadır. Uzun zaman saklanmakla 
bozulmaz ve kuvvetinden zayi etmez. 
BUOmum mevcut Pillerden UstUn ve 
garantilidir. Çok yakında Piyasaya 

çıkacalctır. 

Pe}( YAKlllDA PİYASAYA Çl}(ACAKTIR 

~ 
Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası Ne§riyat Direktörü: Refik A. ~-v~ 


