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Sayısı heryerde 

Orta Avrupada nü/ UZ mücadelesi 1 Türk - Fransız 
ransa Çekleri Almanlaral Büyük erkanıharpleri arasında 
karşı teşvik mi edecek? 
~iağdaki görüşmelerde büyük bir askeri 

kıyı11et var deniyor 

illetler 
etine 

Cemi
verdiği-

11tiz nota 
l•y işinde Fransız· 
•n kendi başlarına 
t -._"a.r .olmaları im-

~ .. kansızdır 
~ &'azctelerdc çıkan bir ajans 

'ti~diye kadar bir Türk - Fran-
1 §l'k)inde devam edip giden 

ıı..ı~esclesinin bir Cenevre mese-
1?e girmek üzere bulunduğunu 

~§Ur. 
1""1

- b . safh • • i ~~ u yem asını ıyıce -
• 

1lınek için njansm bu hususta 
llıaiumatı birkaç cUmle ile 

t!dellm: Ha tayda yeni rejimin 
teşkil edecek olan intihabatı 

~e. lılenıur beynelmilel komisyon 
~tın kraaı tarzı hakkmda 
~ a~arnc hazırlayarak .Millet.

Yeti unıunıt katibliğine ver
'llataydaki mandater hUkfımet 
~'e ~aimi bir temas ve müşa

CSınde hazırlarunıe olan bu 
~f e Milletler Cemiyeti devai
~ tildan gayri resmi bir surette 
ta ~Ukfunetine bildirilmiştir. 

~ ~1?nat böyle gayri resmi S\ı-

Çe'k Cumhurreisi B. B~ Öğleden sonra B. Rlmil Krofta B. 

f 

Delbos'u Fran.sa elçiliğinde ziyaret et-
Paris, 16 <Hususi) - Ha.riciye na· nıiş ve kendisi ile uzun müddet görli§

Zll'I B. Delboe bugün Prağda hüki'1- m~ .. 
met erkanı ile temaslarda bulunmuş- B. ~lboe, akşama doğru. Fra..n8a 
tur. elçiliği binasında Fransız 1'olonisini 

Fra.runz ga.mteler:i, B. Delbos'un bu kabul etmiştir. 
seyahati hakkında mutalealar yürüt- Saat l7 de B. Delbos başvekllete 
mektedirlcr. giderek Ba§vekil Hodza ile bir saat-

"Jurnal,, Çekleri Çekoelovakyanm ten fazla görilşmÜ§tiir. 
Almanyaya ilhakını isteyen Sudet Al-
manlarına kaT§I §imdiye kadar takip 
etmı§ oldukıan lıattıhareketi takibe Çang Kay Şek' e göre 
devam yolunda teşçi etmek muvafık 
olduğµnu yazmaktadır. 

"P~tit Parisien,. B. Kroftanın B. 
Delbos'a Sudet Almanları meselesine 
milteallık bir muhtra tevdi etmesinin 
muhtemel bulunduğu mUtaleasmda
drr. 

Vaziyet 
Çinin lehinde 

Notalara karşı 

IHlatay anDaşmasuna göre 
ka Ta Da ırşit:o ıra nan 

Temaslar başlıyor 
Heyet dün geldi, ziya
retlerde bulundu. Ma
reşal Çakmak tarafın
dan şerefleıine ziya/et 

veıildi . 
Ankara, 16 (A. A.) - Milletler Ce

miyeti Konseyinin Hataya dair itti
haz etmiş olduğu kararlar icabatmdan 
olarak Türkiye ile Fransa arasında 
ki muahedenln Uçlincü maddesiyle 
Büyük Erkinıharbiyelb- arasında 
derpiş edilmi§ olan temasta bulun
mak Uzere Suriyedeki Fransız krtala
n umum kumandanı General Hutzin
ger'in başkanlığı ~tında altı kişiden 
mürekkep bir Fransız askeri heyeti bu 
sabah saat 9,50 de eehrlmi7.e gelmiş
tir. 

(Sonu aa. 6 mı 3) 
Büyak Erkdnıharp ~7«ıtltfPMZ 

Mareşal Fevzi Çakmak 

Hatay' da "Umumi af,, 
ilan edildi, fakat ... 

Hatay istiklali için 
çarpışan 

Türk mahkumlar aftan istifa
de etmedi 

TOrklerle Ermenilerin arasını açmak içi& 
boş gayretler devam ediyor 

Antakya, 16 (Hususi) - Hatayda 
yeni rejimin başlaması dolayısiyle u
mwni af ilan edileceği bildirilmişti ve 

nihayet affın ilan edildiğini gazete "' 
ler yazdı. Fakat yapılan af sadece r Ct kiyeye bildirilir iken Mil

ll:ıiyeti Konsey başkanı tara
~~~ik edilir edilmez tatbikata. "t Uıere resmen mandater hü

''Oeuvre,, (Ôvr) ga.1.etesi, B. Del
bos'un Prağ'daki görüşmelerini Çe
koslovakyanm Alnıanyaya karşı aske
ri kıymeti bakımından nazarı itibara 
alınakt8.dır. Gazeteye göre bu görüş
melerin askeri kıymeti çok büyüktür. 

(Sonu Sa.6 Sii.4), 
Japonya ~essUrUnU blldl-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~· ebliğ .olunacağı da ilave olun-

~~ hakkındaki Milletler Cemi
ı:ııllıl ~n tam bir bitaraflıkla tat
'4tıha.bılnıcsi için burada yapıla
'batın §U veya. bu tarzda ic-
ltabı indeki ehemmiyeti inkar. et-
~t~ 1 ntidir? Bu takdirde böyle 
h aba~ esas olacak bir talimat

~.::•rla.nırkcn .Mlllctlcr Ccmiye
i'da.ıt· hareket eden bir komisyon 
~ 1 }1'ransı.z memurları ile na
~<ıtı v~ müşavcr· etmiş ise ayni 
~a: liatay meselcşinde ~la
'-%· dan az olmayan Türkiye

\ 't~ ~etıı makamları ile de te
S !1.~averede bulunması lô.zrm

.,:~l.I idi? 
-'Glle· 

~~"'et 
~~·_başka verilecek nlakul 
eıı lıtil bır cevap olamaz. Hal böy
~ lletıer Cemiyeti namına ha-
1~:11 komisyon H1tay intihaba
ıı.ı11 re tarzına dair olan talimat
?trıa, h~ırlanışında bu vaziyetin 
i11 asıa. riayet etmemiştir . . o-

lttalt\Cun-ıhuriyct hükumcli bu ta
~o e ta~ik edilerek tatbik mcv
~a llrtıağa teşebbils edilmezden 
tııe~ıs~:onun düştüğü hatayı ih-

~'llt.~e luzum görmüş, bu maksat
l r ~r Cemiyetine bir nota gön-

~l'da kuruı k · · ·· i ta. . aca. yenı r.cJım n e-
l\,. "t ~ ~n eden bUtUn anlaşmalar. 
~~ Cenı.iyetinin bu husuştaki 
., llıeydandadır. Bütün bu an-

\'e kararlar ~'ransa ile Tür· 

ASIM US 
(Sonıı Sa.6 Sü.5) 

· · Prağdaki Temaslar 
Prağ, 16 (Hususi) - Çeteka ajan

sı bildiriyor: Reisicumhur Beneş, 

Fransız hariciye nazın B. Delbos şe
refine bir öğle ziyafeti vermiştir. 

B. A. Enıin 
Yalman 
Vali aleyhine 

Da.va açtı 
Otobüs meselesinden dolayı B .. Alı- I 

met Emin Yalman, İstanbul Valı ve 
Belediye Reisi B. Muhittin Üstündağ 
aleyhinde dün bir dava açmı~tır. 

Diğer cihetten, diş tabibi B. Avni 
Bayer tarafından B. Ahmet Emin Yal
ma.n'a yollanan protestonamc üzerin
de, müddeiumumi muavinlerinden B. 
Nurettin tetl:ikatına devam etmekte
dir. 

• 

Büyiik bir yangın 
· 56 ev· ~' andı ı 

Samsun, 16 (A-A) - Vezirköprilsü- I 
nün Göl köyünde bir yangın çıkmış 

ve .139 evde.., 56 sı k8.milen yanmış
tır. Samsun valisi gereken tedbirlerin 
alınması için hadise mahalline git
miştir. Kızılay tnratmdan yangın

dan müteessir olanlara .Yardım te
min edilmiştir. 

rlyor, tazmlnall kabul 
ediyor 

Mareşal Çang Kay Şek'le karısı 

Hankeu 16 {A. A.) - Mareşal 
Şankay Çek büyük karagahtan mil 
lete hitaben radyoda bir nutuk aöy 
lemiş ve ezcümle demiştir ki: 

Bugünkü vaziyette muhtemel de 
ğişmelerin ehemmiyeti yoktur. Biz, 
teslim .:>lmayacağız, bilakis ileri doğ 
ru gideceğiz. Muhasamatın başlan. 
gıcmd~nberi, bütün cephelerde Çin 
ordusunun vatan için verdiği ölü ve 
yaralı mıktan 300 bini geçmiştir. 
Fakat, ben sağ 1-aldığım müddetçe 
bi.itün kuvvetimle mukavemete dc
v;ım edeceğim ve millete nihai zafe 
ri temin eyliccğim. 

Bugijn vaziyetin Çin lehinde ol -
duğuna kaniiz. Müstakbel muvaf -
fakıyetimiz için, mücadele ve mu -
kavcmet Nankinde veyahut herhan 

rScmu 8a.6 8Ü !) 

Tulum Haftasında 
beşinci gün 
Cniversitede bir oon 

konferans verildi 
\! 

58 inci okı.tl talebeleri kumbara1ariylc ... 
(Ya...-ısı 4 .üncü Sayı/ada) 

Yarınki ilivemiz 
Bu sayula: - Kıyafet ve turizm: Ni:;amettin Nazif; Bursa hanları -
Re~at Ekrem; Afulmddes hatıra def teri (lıikaye) - Jlir Giil; Erkekle
rin mu/;acltler.atı kadınların elinde; Göhyii.:ündr pntlıyan tabanca; Iloli
vutta herke.~ ~arkı .~öyfüyor; lngiltcı ede ~por; lılaldnclerde ciı·civ gibi 

büyütülen çocuklar, ev kadın ve şineına say/alan 
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- - r..UH.l.J1'li 

Sıvas yolunda hakihi bir vaka 

Yeraltı insanları ara
sında bir gece 

.. . 
Almanyanın deniz kuvvetıerı 

Bu sene yapılan gemilerle iki yll evevJkinin 
üç misline çıJ<tı 

1929 scnc:.i sonbrıhanndaj1Z. 
Sivas - Erzurum hattı henüz ta
savııur lınlindcdir. Sirns ile Er
::urum arasında yapılacak demir 
yolunun gii:crgahı Üzerinde 
Tiirk miihendi<1.lerinden biri ya
nına bir Alman mühcndi i ala
rak, isttkşafta bulunmağa lü:rum 
görüyor. Burada hikaye edeceği
mi: hadise bu ıetl.ik seyahati es
nasında geçnıİ§tir. llôdisc içeri
t!dndc doksan ild yaşında bir 
Tiirlr köyliisiiniin yirmi, yirmi 
bir ya§ındald kansından olan bir 
rocıığu da görülecektir. Bu iti
barla inanılmıyaca/; bir manzara 
arzeder. Fakat temin Pdelim !.·i 
cloğrudur. Doğruluğu halı:J..·ında 
okuy11c11lanmıza daha fazla /.a
nanı vermek frin miiuıahhit sı

fatını ııerdiği,;,iz ::atın isminin 
J/efik Hayri olduğunu da söyli
yebiliriz. 

Me§rııtiyet dmırinde uzun za
man gazetecilik te yaptığı için 
o zamandcmberi kendi.(i ile ~ah
ıan tanl.§tığımı: ,'Ve/il: llr.yrij, 
l)aşından geçen macera)ı !6ylecc 
lıikciyc ediyor: 

- 1929 senesinde SiYas - Erzurum 
Jıattı iizerinde hir istik§af yııpmak i
çin yanımda bir Alman mühenclisiy
Je beraber bir otomobile hindik. Si
vas ile Zara arasmda geziyomz. Sn
hnhtan ak ama kadar dolaştık. Fakat 
nk!iam iistii Sivasa 22 kilometre mesa
fede §OSe üzerinde otomobilimiz bo
zu lclu. Hareketten kaldık. 

Otomobilden indik. Şoförümüz 

makineyi tamir etme~e çalı_itı. Fakat 

bozukluğunun nerede olduğunu bir 
türlii anlıyamadı. Uğra~tı; uğraştı. 

Rıı uğraşma hir saat kadar devam 
ettiğ i lınlde muvaffak olamadı. Ka
ranl ık ) av aş yavaş çiiküyordu. 22 ki
lometre uzakta olan Siyasa yaya ola
rak dönmek münikuiı değildi. 1ki ta
raftı baktık. Göriinüşte hiç bir işaret 
ç·o'k1 hiç hir Juıreket te göze çarpma· 
yor, n e ynpacağız? Keneli kendimiıc 
bunu dii~iindiik. Artık oraifa gök kuh 
~cı:ıinin altında gecelemekten ha~ka 
~·apacak bir ey olmndıgrnn karar ver
Hğimiz sırada y~l üzerinde bir genç 
ocyda oldu. 

Genci çağırdık ve k'onuştuk: ~ff'
~er yolun biraz ilerisind~ yeraltmcla 
~eminlik tıırzmda yapdmış evlerden 
bir kiiy varmış. Bu gencin hahasr, a· 
nrısı 1la orada bulnnuyornıug. 

Arlık fazla dil§Ünmege mahal yok
hı. Derhal knran ver<lik. Köylii gen
cini yanımıza alarak köy evlerinden 
birinin içerLinc girdik. • 

Bu yeraltı in~nnları arasında hir 
gece ge~irccektik. Ben uzun zaman 
.ı\ıı:ıdoluda, muhtelif yerlerde dola::. 
tığım için böyle bir yerde vahancıJ;k 
duynıayor<lıım. Fakat van.:ı.ndaki Al
man öyle cleğiJoi. Dikkat ediyonım-: 
O, zeminlik ~eklindeki köy evinin içe
risine hth·ük tereddütle ~fr(li. Anlı
yorrlum ki Alman hu köy evini me
cleni hir insan için oturulamaz bir yer 
gibi gi)rüyordu. 

Hakikat halde bir Alman için bıı 
tnrzı hareketi pek tııhii bulmak lazım
dı: Zira hu zeminlik tarzındaki köy 

C\ incle insanlar ile hayvanlar hep bir 
arada dnnıyordu. Hayvan)at)a insan
Iarııı yanyana yac;adraı bu evd~ ~az da 
yoktu. Işık olarak ocak ha~ında yanaıı 

çmılar vardı. Bu çıralar evin içerisi
ni kafi derecede ayıdrnlatamadığı i
çin hu garip Ye karanlık manzaranm 
hir yahancı üzerine \'ah~i hir t~sir 
ynpırıası zaruri idi. 

Bununla h eraher hen hiç ses çıkar
madan içeriy~ ~iı-cliın. Biraz yiiksek· 
ce bir 1tırdc ocak hn§ınÔa oturan ev 
;ahihinin yanına doğru ilerilcdim. Se
lilm \'erdim. E,· sahihi hizi: 

- leyküm selam!" 

hın hir kenarında beklediğini anlat
tık. 

Riiyle Hak misnfir.i olarak evine 
indiğimiz köylü ya~h bir ihtiyar idi. 
Anadolu köylerinde mutat o1an hal 
\'e hatır sonışmalarmdan sonra aJını 
ela (iğrendim: 

nesinc iiİt lınıp salnamesine göre, 
Ham~urg 16 (A. A.) -1937 se ı

Alrnanyanın ba:ui inşaat projeleri 
1937 senesinde 335.297 ton!l balig 
olmuştıu. Bu İnf.<ıat, 1936 ela 290 

- Rıdvan Ağa!" 

Tiıd,·an Ağa bize istek olup olma
dığını ormağn hi1c 1üzum görmeden 
kahve pif irmeğe ha:;laılı. Yarıım<la
ki Alman mühendis böyle lıir yerdP. 
pi~i rilccek kain eyi İ!:mekte lt>reddiit 
Plti~inl hali ile 'hana anlatmağa çalı
§ıyorclıı. 

H<•n, kendi ine: 

- Hen içerim. Sen de icehilirsin. 
Pnkat eni zorlamak iFıteme~." 

Dedim. ~Iühendi benim tereddüt 
siiz olarak hurada verilecek kahwyi 
içC<'cğimi nnJaymca o da cesarete gel
di: 

- O lıaldc, hen de içerim." 
Dedi. 

'(Arkası yann )' 

(Yeni Neşriyat ) 
llma ö,ğretlm yoJları 
Istanbul kültür direktörlüğü öğ • 

retmenler için muhtelif zamanlarda 
mesleki ve te..!.ris h~kımından ki -
taplar ne§retmektedir. Şimdiye ka. 
dar ilkokul öğretmenleri için neşre
dilen eserlerden başka bir de 
"imla öğretim yollan., adlı bir eser 
çıkarılmı§tır. 

Eserde imla öğretme yollan etra
fında umumi bir mülahaza yapıl • 
mrş, sırası ile yeni programda imla 
telakkisi, kelime kazandırmayı ta -
kip eden faaliyetler, imla kaideleri 
ve tenkit işaretleri etrafında eeaslı 
malumat verilm;şti:. 

bin ve 193 5 te 107 bin tondu. 

1937 ı.enesi iı1 şı:ıat projeleri l 25 
bin ton hattı hnrp gemisini, .38 bin 
500 ton tayyar.e gemisini. 35.000 
ton ağır k_ruvazörleri 36.866 ton t.or 
pito muhriplerini, 25,331 ton tahtel 
bahirlefi ihtiva etmektedir. 

Hattı harp gemileri arasında 38 
lik ve 8 ve 15 lik, 12 topla müsellah 
iki gemi HambJrg tezgah]armdadır 

Diğer inşaata da faaliyetle de • 
vam edilmektedir. 

Yeni bir Yugoslav torpitosu 

Nantes (Fran~a) 16 (A. A.) -
Yugosbvya ba§vckilinin zevcesi Bn 
Stoyadinoviç, Yugoslavya donan • 
ması hesabına inşa edilmiş olan "Be 
ograd,, torpitosunun denize indiril. 
mesi merasiminde hazır bulunmuş· 
tur. 

Deniz Bank U\ylbası 
Ankara, 16 (Telefonla) ~ Deniz 

Bank hakkındaki ka.nun layıhası Mec
listedir. 
Uyıha. bugUn Meclis Biltçe Encü

meninde mUzakere edilnıiatır. Yakın
da. umumi heyete sevkolunacaktır. 
TÜTÜN LAYiHASI DA· MECLiSTE 

Ankara., 16 (A. A.) - İnhisarlar 
umum müdürü B. Mithat bugün şehri
mize gelmiştir. 

Tütün kanunu hakkındaki 18.yıha 
yaırın (bugün) İkb.sa.t EncUmenindc 
görüşülecektir. 

B. RAUF! MANYAS 
Ankara, 16 {Telefonla) - İstanbul 

Liman İşletme Direktörü B. Rauft 
Manyas bugün §Chrirnlıden lstanbula 
hareket etmiştir. 

(j.ünletin 11eşinden : 

idare amirleri ve oto
mobil idaresi 

Dahiliye Vekaleti vilayetlerle belediye rei•lerine bir genelge 
göndermiş. Bu genelge ile iclare amirlerinin ellerinde otomobil 
kullanmağa salahiyet veren bir ehliyetname olıa dahi gene oto
mobillerini kendi elleri ile idare etmemeleri lüzumu emredilmiı-
tir. 

Bu tebliğ ilk bakı1ta mantığa uygun görünmez. Her hangi bir 
vali otomobil kullanmak uaulü nü öğrenmiş i•e niçin vilayet oto
mobilini kendi idare edemesin? 

Bir vilayetin idare amiri, yahut bir belediye reisi otomobil 
kullanmak usulünü öğTenmi~ olabilir. imtihan ile alınan ehliyet
name otomobil kullanabilmek salahiyetinin mgari lıaddiclir. Fa
kat bir ehliyetnamenin ilade ettiği bu asgari aalahiyet haddini 
elde tutmak için bir adamın devamlı aurette ekıer6İ• yapmaıı la
zımdır. Her gün reımi vazifeleri olan idare amirlerinin iae böyle 
bir eksersis yapmağa vakitleri olamaz. Hem de olmamak iktiza 
ecler. Bir iclarc amiri resmi vazifelerini her gün yapacaktır. Bu 
takdirde ekıersiz; isini bir tarafa bırakacaktır ve elinde ehliyet
namesi olsa ela ot~mobil kullanmak ehlivetini bir zaman sonra 
kaybedecektir. Yahut ehliyetini fiilen mu halaza için ekaer8iıe 
devam edecek, bu takdirde vi'ayet heıabına lüzummz benzin 
sar/ettikten bat:ka reımi va:ilt?sini de ihmal edl'~ektir. 

Görülüvor ki otomobil i -lare etmek zevkli bir is olta bile 
mcaulivc>ti ele mucip olabil ece 1z bir sevdir. Bu memlivetten kur
tulmah i.~in artık o zevki feda etmeli. Hem ne hacP-'! Otomobile 
binmek bir idare amiri için kafi bir zevk dei!tl mi? 

HASAN KUMCAYI 

EN FAZLA PARA 
KAZANAN MUHARRiR 

Amerikan romancısı Edgar Po -
nun, sağlığında bir sayfa yazıaını 4 
liraya kadro- bir paraya sattığını, hal 
bu ki bugÜn bir mektubunun müz:.ı· 
yedede bin liraya satıldığım yaz • 
mıştık. 

Edgar Po o zaman en çok pai"n 
kazanan muharrirdi. Asrımızda ona 
niabcten pek d'3.he. fazla para kaza • 
nan yazıcılar var. Mesela, bugim 
yazısına en fazla para alan muhar
rri Somerset Maughamdır. 

Bilha'lsa bir tiyatro muharriri O• 

lan S. Maugham kelime başına bi -
7jm paramızla, iki buçuk lira kadar 
alıyor. 

Bu hesapla 4 - 500 kelime o • 
lan bir hikayesi on, on beş bin lira 
ediyor 

Somerset Maugham bugün alt • 
mıı üç Y8§ındadır. Artık tiyatro sl\
hasından çekilmek, yalnız hikaye 
yazmak arzusundadır. 

BAY AN ÇANG KAY ŞEKIN 
KOCASINA TA VSIYESJ 

• Bugün cenubi Çine çekilerek §İm 
di de orada Japonlara kar§ı koyma. 
ğa hazırlanan Çin milli hükumeti re 
isi Çang Kay Şekten nerede bahCJ\r 
lunsa kansının i~mi de ber-.l;,er ge • 
çer. 

Hakikaten, Bayan Çang Kny Şek 
kocaıırun her işinde büyük bir yar 
dımcısıdır. 

"Çin ihtilUlinin anası., adı ver; • 
len kadının kızı olan Bayan Çang 
Kay Şel<:in babası hiristiyanclı. Kızı· 
nı Amerikada. tahsil ettirdi. Onun 
gibi, diğer iki kız kardeşi de Am~ri 
kacla tahsil etmiş ve biri bugünk\, 
Çinin kurucusu admr alan Sun Y nt 
Senin, diğeri de, Çin maliye nazrrı 
Kungun kansı olmu§tur. 

Mareşalın karısı kocasına şu tav. 
siyede bulunuyormuş: 

- Harbi kazanmak istiyMsan, 
çıkar .ıırkandan ,u Çin entarisini. 

Üzerine üniforma giy ve bol bol 
nişan tak! 

PARISTEKI KATIL BiR ŞURI 
DE OLDURDU: 

Pariste beş altı kişiyi ölc!ümıii-t 
olan Alman Vaydmanm canavarlt 
ğı herkesin tüylerini ürpeltiyor. Aı 
manyac:b esasen mahkum olmuş ol 
duğu halde, pasaportsuz o!arak P:ı , 
rise nasıl geldiği, bu yaz Paris ser -
gisinde kendisine nasıl tercüman1.k 
bulduğu, cinayetier; işlediği o köşkii 
nasıl tut.tuğu Fransız polisin~n akıl 
erdiremediği şeyler .. 

Fakat katil o köşkünde yalnız eli 
ne geçirdiği kurbanları öldürmekle 
kalmamış, güzel bir şiiri de öldür . 
müştür: 

Vaydmanm oturduğu bu 1!öşkü~ı 
ismi {Vulzi) dir. Bu isme Fransız 
tairi (Ejezip Moro) nm bir şiirin~e 
rastgeliriz. Şair bu ahe~kli ismi ~öy 
le kaydeder: " 

Vulzi'den daha tatlı 
Ne vardır tiir için? 

Fakat, katilin ismi ile bember !..u 
ahenkli i~im de berbat olmu~, o gii • 
zel şiir artık ölmüş bulunmuy.~t 
mu} 

ÇEKOSLOVAK 
HUDUDLARINDA 
SiKi TERTiBAT 

Prağdı:ın DaiJy Express gazetesi -
ne yazılıyor: 

Ce\•ahiyle kar~ıladı. Alman nıii 

hen<1isiv1e hirlikte biz de ocnk hn~tn!l 1 
şiiylcce oturduk. 1 

Gc!Jirdiğimiı: küçiik macerayı ve ı 
otornohilimir.in ~oför ile beraber yo-

~A"?an mürebbi.si - n!raün as'anm J 
rg::wı yem olm.aldan h1ç korl:r:ırıyo- ı 
rum ... Malz'm ya, bugiin lcıymetli şey. 
/-er hep tıs7.an ağzında ... 

- 1/abcriıı var mı1 Kız ev?cn-ıi~ · 
do kocası ile bctaber balayı seyaha
tine çtl•mı§f 

- Bal ayı.s1 ile beraber nti dedi>ıt .• 

"Çekoslovakyanın hudud mmta 
kalarmda beliren casus korkusu yü. 
zünden "askeri esrar,. ı sıyanet et -
mek gaye-siyle sıkı matbuat kanun
lnn çıkarılmaktadır. 

Bu kanunlara göre bundan son • 
ra hiç bir ÇekosJovakya gazetesi ei-

riiP' fJ ]ahlı kuvvetlerin sefe~ 1 ktit· 
hi~ bir havadis neşretrnıyeee liı111-' 

Bu meyanda - hatta ta 8'~ 
mek için gitmiş bile vlsa~ar-; ~· '"tı 
lerin bulunduklan mevkiler ' fi Re 
kuleeni kıymeti haiz yoll&~~ \ ~ 
k .. ··1 . • hatta ta _.ı· aL. opru enn ınşasma, }Jl'IP"" 'llt 
inşaatında amelenin kuUanı a#.~f ~ 

_,_: J1""S t l na veya çıkarılmasına 01Ur t c 
yapılmayacaktır. h~ ~ 

Umumiyetle yazılacnk ~ila 
on beş sınıfa ayrılmıştır. GtJI C ~ 
ITALYA DA ALMANYA t ıı-t 
SUNi KAUÇUK YAPA~~: ~ dııd 

Suni kauçuk yapılması 1~01 J 
iktisat programt dahilin~e ertİ- İ 
len layih~m ayana :ınuı;ak öı> ~ 
nasında, ayandan T dani bug ~ 
manyada her sene 25 bin ton rııt1 j 
kauçuk yapıldığını ve ItafyaıcliP 
böyle hareket etmesi Iazırnge 
söylemiştir. 

ISVJÇREDE BiR LEHÇf. 
MILU LiSAN OLDU ,,, 

••Reto U lsviçre f cderal meclisi, .. ıııa 
' Romane,. lchç~inin dö~üf ~~IB ~ 
lisan olarak tanınmasını ıtt 
bul etmiştir. ~ 

MilJi mec.lis tarafınd~n .. 
11 

bil 
kabul edilını§ olan proJe ıÇl 
referandom ynp!lacaktır. 1toııısftl' 

Bu lehçe §erki lsviçrecle 
lan dildir. ~ 

,.u. • w,.. .. 

Ccse.di metJd-a~na~çı· 1ı.-cı111Ld' 
Jcnin KeU6r 

Parls canavat• 

/(urban /ar ıtı 
altıncısı 

Yine bir kad•11 
/1 

. f&iJiJ 
Esrarengiz beş cinaye;ın "/&1°"., 

rnk Pariste tutulan katil ıtetl~ 
son bulunduğu itirafta JeniJı 61P'"ııP 
mindeki bir genç kadml da t'P'..,,ı.. 
ğünU söylemiştir. Bu ~~)'İ il"' 
kadın kurbanlannm adedi 
mu.5tur. ~ ~: 

Pa.risten bildirildiğine gı>re3.,JJ ,1 
şiyi öldüren bu canavar "1~ ~ 
bmdandan muztarip ol~§.lÖ" ~ 
uyku ginniyecek yerde: ~-~ 
rültüden rahatsız olduğılllubaPjSll tf!' 
yuyamn.dığmı söyliye~ .. ıc Jstl) 
civa.rmda bir oda kiralan---

' ~t muş •••• 

ssJdll "' Bununla beraber, çok ~~ 

yor, kağıttan yelpaule: ~efl~ &· 
Vekillerinin talebi üzeni116 _:11'.llJ; 

,.erV" ·"°"' hokka, kalem ve kağıt . 1'~ 
Bunun Uzcrinc yelpazelcrl ~· 
hatıralarmı yazmaya 1>3-~1 .MJ~ 

F (J' 
Bunları yazarken ~1* usa 

den iri damla.Iar dökUlu ô~ pis 
navar ağlıyormuş. Fakat btlô~ 
gözyaşlan kurbanları içiıl . 

f(iphesiz kendi akıbeti i~ 



Güneş-DU teorisi 
il 

Hk şuurlu ses (A) dır 
Yazan: A. ismet Ulukut 

Qu ilk şuurlu sesin ( a) vokali 
~ llu . ve Güneş . Dil Teorisi • 
~böylece kabul ettiğ\ni dün 

0 
ernde söylemiştim. Bu ya 

Cj~un tetkik.ine haseredeceğim. 
'ıy[ bulunan vokallerin esas iti 

e (a . .. .. ) ld ... bili • e, ı. ı, u, u, o, o, o ugı l 
) Yoruz. Bunlaıdan birincisi, 
·,~ tabii ve en kolay telaffuz 

'~dı:. Vokallerin gırtlağımız -
~ vcıen sesin ha-çere adaleleri, y'l 
aı; dudakların tesiri altı:-ıda ha 
~~' Haıbu ki (a) bu tesirlere 
~rle/leğildir. Doğrudan doğruya 

den gelen havanın açık bi: 
~;lq 11 çıkması ile mt.vcut buldu& 
'q ~b·_çıkması ile vucut bulduğ .l 
Cıttf 11 Ve kolay olan bir vokaldir. 
dııd ak, hançere adaleleri, yana.: 
~ .. aklan harekete getimıek bun 
~j.!cki vokalleri y~pmak bir t~ 
~ i~. neticesi olu;, ki bu teka 
t ılk insanda aramak huştur 
~tYde husitten mürekkebe dvğ · 

tnek tabiatin çizdiği bir yara -
~Judur. Bugün tamamiyle k,.J 

Parçalanamayan (molekül) 
. ~ bassitten, ( elektıon) la"· 
) IQ:viYet hüceyrelerinin (ne -
~:k (_~rotoplazma) gibi u~sur 
aea· kw ettikleri meydanda ıken 
()\~·~daha doğuşunda, mürek -

Ugu kabul cdilt.meL. Bu • 

b~İni iddia ctinek tabi:ıt gidişi ' u. . 
l<I}' 1§te aykırı bir yol tuttuğunu. 
~ att.'1ak olur. Ta.biatin bunu 

~~~~ında, böyle bir inhir:ıf vücu 
~ 1~,?'lcsinde mühi'Il bır sebep 

, ı-. &azım gelir. Bu sebep ise gös 
·•ıe""'· { ··~ıştir. 

;) dqn baş]~ vokallerin mü -
•11 I> Besler olduklarını biliyoru7. 
~;u.nın ağız ve boğaz adaleleri:\: 
~-<ıtuk en busit ve en kolay bir 

lken, ötekilerini çıkarmaya ça 
U:cla. nasıl bir lüzum tasavvu. 
ır~ llk zamanlarda bu zorb.· 
:'?ek le kolay olmadığını dü

'9,:"'111( la?Jrndır. Bugünkü konuş · 
~bakarak hic bir enerji sarfet 
t izi söylem~k doğru değil -
~ küçüktenberi konuşamay·, 
~ alışmı§ızdır, ki ağzımızda'l 

)llt ıes bize gayet tabii görü · 
f~ltı'arfettiğimiz irade ve gayr.'!· 

't~ıı· ncla bile olmayoruz. 
lı~ konuşamaya başlamak ÜZ<'· 

il b- Çocukların gösterdikleri e -

1 b~·e en iyi misal olur. Dudak -
Q'va.ff tı~erek yayarak ve çok defa 
~~alt olamayarak bir kelirr e 
ııtı~t &etirebilmek için ne kadar 
~\ıl Çekiyorlar. Hususiyle onla -

~itli aklan dilinde taklit edebile · 
~~~l 117 kadar teşvik edici setıll'lr 
~~tle ~rı Önür.de ne kadar ağız hn 

tı>tı v.~tdrr. llk insanl~r ~u n.ü 
~it s~sı olan vokallen kımler -
~i ~1!, bu sesleri yapan hare · 
V ~'kimlerden görmüşlerdir? 
~lt ıa hayvanların çıkardrklan 
ti\ ıın sesler varsa da bunlar mu 
~\ı Vokal olmaktan r.ok uzak • 

• it13.sllsiyle şuurlu bi;er ifade d~ 
~ıı 1Yaki birer bağırn\adır. Ca~r 
bi; hç kalan, düşmanına saldt -
t ~ ayvan, düşünce ve maks?t 
~t~ t?rıekten ziyade din::ımik bi,. 
h~ in'~ c.:ıkarmaktadır. 
~ j~i ııan, bu karışık sesleri c1k'lr 

~lıt ~~ 'llıun güçl.ü~le~e katlan.!p 
~İss l'nekte ne gıbı hır mecburı · 
hıttt etmiş obbilirler? ilk ınsan · 
llt, mevcut olduğuna göre ma
t}'~ l))edlülünü bilmediği sesleri 

a ~ldit edecekti? Ayni za . 
~ ~i ~ağında yalnız bir hay • 
"~dil llgulcl;unıyordu. 
~t, :t~' köpekler, kurdlar, sırt • 
, ~ ar, develer. koyun!ar, ke· 
t, kandalar, maymunla,, kap · 

~talatıı'taYtlar, m~ğara ayıları, sa
t~ ha ar, dev aslanlar hasılı türlü 
~l'.ih )'\ranlardan hangisinin sesi
~~t" ~decekti? 
a\ı.e \ttı lıa:, "anların kendilerine 
~~ Sesj clduğu gibi insnnıh da 
~~h kYgun bir ses sahi0i oldu . 

Hayvandan insana doğru ilk tip 
olarak kabul edilen Pitekaııtropü~ 
Erektüsler ve onlardan sonra Hay -
delberg adamları, Kromanyon insan 
lan, Şanselat "Ve Esantropüs tipleri 
ile Neandertalkrde fikir tekamülü • 
nü gösterecek eserlere tesadüf edil
miş değildi. Rmlarm çıkardıkları 
sesler de diğer hayvanlarınki gibi, 
olmaktan ileriye geçemez dilin nü· 
vesini teşkil edemezdi. 

Hakiki insan tipi göründüğü za • 
man iş değişti. Bunlarda zekanın 
varlığı, çok iyi görüş ve·dÜşunüşleri 
olduğu mağara taşlarına, kemiklere 
fil dişlerine çizdikleri resimlerden an 
lasdmaktadır. O halde bu adamlar 
d; ilk şuurlu ~esi bulmak kabildir. 

Herne kadar bu ilk insanlar mak 
satlannı bir takım işaretlerle gayet 
mahirane bir st.ırette yaptıkları için 
konu§maya pek ihtiyaçları yoksa da 
aralarında muhaverelere, ~asvir ve 
izahlarn girişmiyor; bcsit düşünc~
lerini tavırları ve hareketleri ile ifa. 
de ediyorlaraa Ge. korku, telaş, hay· 
ret sevinç ve umit bildiren sesler çı 
karıyorlardı. Dugün bütün Türk dil 
ve lehçelerinde en eski, Prototürk 
dilin pek bariz izleri olduğu gibi kor 
ku, telaş, hayret, sevinç, ümit ifade 
eden eadanm kendisi de mevcuttur. 
Bu ilk şuurun ilk sesi hala bütün 
kuvvetile, bütün dillerde Yu§amak · 
tadır. 

En tabii ve «>n iptidai duygu, he· 
yecC\n ve du§Ü.1t.clerin mefhumunu 
veren bu söz, J ine en tabii Vf! en ip 
tidai bir ses olc..n (aa) vokaldir. 

llk insanlarda olduğu gibi bugün biz 
de bu vokali kendimizde hasıl olan 

teessür ve heyecanın kuvvetine göre 
uzatıyoruz. Telaş ettiğimiz zaman 
( aC\) eliyoruz ; hayret ve se ıinçle yi 
ne ( aa) diye bağırıyoruz. Korku bL 
ze yine bu sesi çıkartıyor ( a ! ) 

Kendi kamplarına doğru uzak · 
tan gelen bir yırtıcı hayvanı, mesela 
bir dev arslanı gÔren ilk insan kor -
ku ve tela§ içinde, elini hayvanın 
geldiği tarafa uzatarak (a) diye ba. 
ğırıyor ve kabile bu sesten bu seııin 
telaffuz tarzmdan, söyliyenin yap • 
tığı tavn hareketlerden bir tehlike 
mevcut olduğunu seziyor. O zaman 
( a) vokali korkunun, tehlikenin ifa . 
desi oluyor. 

Av peşinde günlerce giden bir ka 
bile susuz sahalarda dolaşıyor. Bu 
ıztırapları devam ederken ıçlerin • 
den biri uzaklarda bir göl veya bir 
ırmak, bir çay görüyor. Sevinç ve 
ümitle elini o tarafa uzatarak (a) 
diye bağırıyor. Bu sese duygu ve 
heyecanlarını ifade eden tavırlar ha 
reketler katıyor. Kabile halkı onun 
bu bağırış tarzından ümit ve sevinç 
anlayarak o tarafa bakıyor, suyu 
görüyor. 

Bu söyleyiş "e buna ilave edilen 
jestler su mefhı .. munu ifadl.! etmiş 
olmakla ayni zamanda suya da isim 
olmuş oluyor. Nitekim Vels "'cihan 
tarihinin umumi hatları,. adındaki 
eserinin birinci cildinde (ilk insan · 
lar ihtimal ki yalnız isim ve nidalar 
dan terekküp etmiş küçük halitalar 

dan başka bir şey değildir. 
isimleri itibariyle başka 

başka manalarda kullanlmak 
istenildiği zaman ayn ayrı tavırlarla 
talaffuz edilirdi . ., diyor Bu (a) ni • 
dası kullanıldığl yere göre isim ola· 
rak, türlü türlü tavırlarla başka baş 
ka maralan ifade ediyordu. 

in.sun öteki vokalleri kullanabil
mek için çok tekamül devreleri ge· 
çirrniştir. Basitten mürekkebe git • 
mek kolay olmamıştır. ilk insanla -
rm medeniyeti hatta daha evvel kul 
landıklan aletleri bile basitten mü · 
rckkebe doğru ;terlemiştir. 
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ŞEHiR HABERLERi 
lşcilerin sağlığı\ 

Nizamname hazırlığı 
benllz bitmedi 

Müesseselerde çalı~an i~çilerin 
sağlığını koruyacak ve emniyetini te· 
min edecek nizamname bütün işçiler 
taraf mdan Lüyiik bir alaka ile beklen 
mektedir. 

Nizamnamenin birkaç gün e"'rel 
ç.ıkmosı irı.ıp ederken gecikm.iş bulun
ması hu i~le alakadar işçilerin lıayat
lanm tanzim ve istikballerini emin 
bir hale kovacak nizamname üzerinde 
ne kadar dikkatle çah~ıldığını ifade 
etmektedir. 

Nizamname, İktısat Vekaleti ile 
Sıhh\lt ve İçtimai Muavenet Vekale
ti taraf mdan ayrılan müitcrek bir ko
misyon tarafından hazırlanmaktadır. 

Navlun fiat/arında 
geni tenztlat 

İhracatmıı:zm en hararetli bir za
manında şehrimizdeki bazı vapur a
centelerinin navlun fiyatlnmı yük
seltmesi üzerine bazı Yunan vapura· 
centeleriy]e bir anla§ma yapılmı§tr. 

Bu suretle vapur darlığından nav· 
lunları yükseltmek suretiyle istifade 
etmek isteyenlere karşı bir tedbir a· 
lmmış oluyordu. 

Bu defa öğrendiğimize göre, bu a· 
centeler İstanbul Deniz T icaret mü· 
dürlüğüne başvurmuşlar, ton ha§mda 
25 kunış tenzilat yapacaklarını bil
diPmişlerdir. 

Deniz Ticaret müdürlili;ü bu hu
susta heniiz bir cevap vermemiştir. 
Diğer taraftan Yunan vapurları da 
ayni suretle bazı tenzilat yapacakla· 
rrnı bildirmişlerdir. 

-0-

Eyüpte balan mollJr 
Birkuç gün evvel Haliçte Eyüp is

kelesi önünde batan 9 tonluk Ytldı
rnn motörünün çı!iarılmaema karar 
verilmiı:tir. 

Diin bir hevet Sana romörkörü ile 
Eyübe gelmiş; ve dalgıçla yapılan ilk 
araştınna<la motörün içind~ki 30 ton 
maden döküm kwnunun bozulma
mış olduğu anlaşılmıştır. 

Birkaç güne kadar motör 'denizden 
çıkanlarak tamir edilmek üzere ha
vuzlar idaresine götürülecektir. 

-0-

Prağ sergisi 
Pek yakında Çekoslovakyanm Prag 

şehrinde açılacak olan arsıulusal ser
giye hükfımetimiz de davet edilmi§
tir. 

Hazırlıklara başlanması için İk:tı· 
sat \'ekaletioden hütiin Tiirkofis şu
belerine ve ticaret odalarına emir ve· 
rilmiş bulunuyor. 

-0-

y en iden açılacak hlJg 
okulları 

Du yıl yeniden açılacak olan köy o· 
kulJarmm tesbiti işine ba~lnnmıştır. 
İstanbnh::ı muhtelif kazalarında köy 
lerin ve mevcut köy okullarının va· 
ziyeti tetkik edilmektedir. 

Şile, Çatalca, Sarıyer kazalarında~ 
ki 7 köyde yeniden ilk okullar açı· 
lacaktrr. 

rnanlarına karşı müdafaada bulun • 
mak. için de birer silah olmuştu. U • 
zaktaki düşmana yerden aldıkları 
büyük taşları da alar;ardı. Hunu hu 
gün ayılarda da görüyoruz. 

Düşmana atılan taşlar her za · 
man hedefe ~sabet edemez, yakın -
dan değnekle müdafaada bulun • 
mak zarureti ha~ıl olurdu. Değnek 
de çok defa rr.üezsir olamazc!ı. Niha 
yet öyle bir zaman geldi ki ı;ışla değ 
nek birleşti ve basitten mürekkebe 
doğru giden bir silah, bir balta hali~ 
ni aldı. 

Lisan 
rinde 

dersle
ıslahat 

!Silo ihtiyacı arttı 
lstaobolda da iki Silo 

Vekalet muhtelif vila
yetleı dehf' oaziyeti 
gözden geçir igor 
Son günler içerisinde gazetemizin 

iiğretmenlerle yaptığı Jisun anketi 
Kiiltiir Bakınhğı w·afrndan e.heınmi .. 
yetle dikkate alınını§ -ve lisall tedfiu.. 
tı etrafında inceleıneler yapıbnrıtıt. 

Bu incelemeler netice i pek yakın· 
da te!lbit .. dilerek lisan tedrisatına li
selerimizclc yui hir §ekil Yerilecek· 
tir. Bundnn 1 1~ka muhtelif vilayetler 
deki oku1Jarm lisan Yaziyeti de ayrı
ca tetkik edilmektedir. Bazı vilayet
lerde yalnız fransızca, bazı vWiyet
lerde de yalnız İngilizce okutulduğu 
göriilnıü~tür. 

Halbuki ınul1telif sebeplerle vila· 
yet deği~tirmek ve oradaki okula gir
mek mecburiyetinde kalan talebe bu 
suretle miişkül vaziyette kalmakta ve 
bu da tnlehcnin lisan üzerindeki iler
lemc&ine mani olmaktadır. 

Büyük çekmece 
yolunda 

Bir kamyon 
kazası 

Dün gece Büyükçckmece yolunda 
bir kamvon kazası olnıu§tur: 

Edirnellen .gelen Edirnı> • 1 sayılı 
ve §Olör .Etemin idarrsindeki yük 
kamy'lntt Büyükçekmcce ile Küçük· 
<'ekmece arasında, Çobıuıçe~mede kar 
§ısına çıkan bir yük arabssma çarp· 
mı~tır. Çarpı§m:ı üzerine kamyon dev 
r.ilmiş, atnhayı çeken hayvanlardan 
biri kamyonun altında kalmı§tır. Şo
förlln kolu kırılmıştır. 

Hidiıse derlıa' İstaobnla hab,.r v~ 
rilmiş ve kaza j"rine sıhhi imdat oto
mobili gönderihui~tir. 

Hıi<Jjo'.'edc kımin mesnl olduğu hak· 
kında ta1ıkikat yapılıyor. 

---0-

Kaçakçılık hidiselerl· 
ni fotoğraf la tesblt 

etmek için 
"Gümrük Muhafaza Deniz Merlte

zi" nde bulunan ve bazı ehemmiyetli 
kaçakçılık hadiselerini tesbite yara· 
yan Cotoğrafhanenin bütün ihtiyaçla
rı karşıhyacak bir şekilde tanzimi ka· 
rarlaşmı§tır. 

Dün fotoğrafhanenin masraflan 
etraf mda hir istişare olmuştur. Yakın 
ela fotoğraflıaneye yeni tesisat yapıla· 
caktrr. 
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Muammer Eıiş Anka-
raga gitti 

Şehrimizde bulunan İktisat Veka· 
Jeti İş Bankası umumi m:üdürü Mu· 
ammer Eriş dün ele İstanbul 1~ Ban· 
kası merkezinde meşgul olmuş, ak.~am 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Tıüıırk a Yunan 
Kaçakçllık mücadele mukavelesi 

Yunanlılarla aramızda yeni akte· 
dilmiş olan ~'Kaçakçılıkla mücadele 
ınukavelenamesi" ne göre, Yunanlı
larla Trakyada' v~ Adala.rdenizinde 
mnlıahere edilebilecek muhafaza teş
kilatı amirleri teehit edilmiş ve ken
dilerine lazmıgelen tebligat yapılmış· 
tır. 

Her iki memleketin kaçakçılıkla 
müradele te§k.ilatr esasen ötedenheri 
teşrikimesaide bulunmaktaydı. Ş~hri
miz muhafaza malıafiliniu kanaatine 
göre, şimniki mukavelf, hu te§ritJme
saiyi çok esaslı bir surette takviye 
etıni§ bulunmaktadır. ' · 

--o--
Konferans 

Kadıköy llalkevinden: 

yapılacak 

, on bir iki yıl içinde memleketi
rniıde buğday mahsulü çok bereketli 
ohnu .. tur. 

Bunun neticesi olarak buğday ih· 
racntı bir. hayli artmı~tır. Ancak stoK 
miktarı epey kabarık bir yeki'm tut· 
tuğundan esasen mevcudu pek az bu
lunan silo ihtiyacı da urtrnı~ ' 'e lıükü· 
met yeni silolar inşasm:ı karar Yer· 
miştir. 

Bir müddet e"''el yeni bazı si1o
Jar yapı1m:rşsa da bunlnnn ihtiyacı 
karşıhyacak derecede olmndığr c.anla
~ı1dığmdan yenileri yapılacaktır. 

Bu arada İ:ıtanbulda da iki buğday, 
ı;ilosunnn yapılması mevzuuhalıistir. 

Diğer taraftan öğrendiğimize göre; 
bu yıl ~ehrimizin buğday stok mikta
rmm son defa yapılan bir tetkikte 
11493 tonn bulduğu görülmil§tür. Bu 
miktara değirmenlerde bulunan 7389, 
ton buğday dahil değildir. 

Devlet Demiı yolları 
milhendis lladrosu 
De~·Jet DemiryoJJan idaresi mil· 

liendis kadrosunu genitletnıeğo karar 
vermiıtir. 

Bu hwusta mühendiA mektebi me
zunlan arasında bir mdsabaka imti· 
hanı açılacakbr. 

Bu müsabakada liazananlar, Clev• 
net namına Almanyada üçer yıl ıe]i. 
nikum tahsili görecekler ve memle
kete döndükleri zaman devlet demir
yoUannda vazife alacaklardır. 

---0-

Tahrir dersleri için 
bir talimatname 

Orta okulların türkçe derslerinde 
öğretilecek ve yapılacak tahrir ders
leri için kültilr hakanlığı bir talimat
name hazırlamı§tır• Öğretmenler tah• 
rir derslerini bu talimatnameye göre 
yapacaklardır. 

4 Kültür memurlan dün kültür 
direkt3rlüğünde ikinci bir toplantı 
yapmışlardır. Dünkii toplantıda köy. 
okullarının idare i~leri ve yeni açıla• 
cak köy okulları etrafında gö~mÜ§• 
lerdir. 

----0--

Mehtepler aıasında 
geni tayinler 

Beyoğlu ak~am kız saat okulu ÇA• 

ma~ır stajiyerliğine Pembe, İstanbul 
Cumhuri} et okulu türkç.e yardımcı 
öğretmeni Lamia Kayseri lisesi türkçe 
yardımcı öğretmenliğine, Gires1m or· 
ta okulu vardnncı riyaziye öğretrnen
IE!i ne Gazi terbive cnstitüsi.i mezun· 
l~rmdan Şevki, ·İstanbul kız lisesi 
tarih. coğrafya öğretmenliğine Sahi· 
ha Cevdet, Üsküdar 2 nci Ye 3 üncil 
orta okul doktorluğuna doktor Ah· 
met Ôzbck. Diiıce tahiiye ve yardımcı 
öğretmenliğine Maide Engin, Bey• 
koz orta okulfı f ransızca yardımcı ög· 
retmcn1iğine Sorbondan mezun Etem 
Feyzi, Kadıköy ikinci orta okulu ta
biiye öğretmenliğine l\f ih'cddet, 'Üskü 
dar 2nci orta okul musiki ()ğretmeni 
nedrive Üskiidar 1 inci okul musiki 
öğretı;1enliğine tayin eclilmi§lerdir. 

----<>--

Lik maçları 
Eminönü Ilallcevinden: 

Evimize bağlı kJüpler arasındaki 
lik maçlarına 19 • 12 - 937 Pazar gü· 
nü ba~lanacaktır. Aşağıdaki fiküs· 
tiire g<ire maçlara c1P.vam edilecektir: 

~ lln~ ~aktı. Yalnız bu uzvi te
')lq~kın nıüsait olduğu bir vo . 

tı. 

Yüksek ağaçlardan bozkırlara in 
mek ve orada ycışamak mecburiye · 
tinde kalmış olan iri maymunl.ı, 
yerde, dört ayakla kolayca yürüye
miyorlardı. Vücutlarını uzun zaman 
da d'k tutma1~ pek gü~tü. Ağuçlar -
dan kopardıklcm değneklerle tutu • 
narak daha kolay ruk duruyor ve 
yürüyotlurdı. Bu değnekler düş · l 

Seslerin birleşmesi ~e diğer vokal 
leri doğurdu. Artık dudaklar bir i -
radeye tabi olarak istenildiği gibi 
büzülüp açılıyor, (o, ö, u, ü) sesle
lerini veriyorsa bu sesler (a) vokali 
nin yerine geçiyordu. ( e, ı, i) sesle
ri de ayni vaı:ifeyi görmeye başla -
mı~tı. 

17 Birincikiinun 937 Cuma gtınu alt'Şll· 
mı snat 21 de Evimiz s:ılonunı!a Dr. Etem 
Babac-ın tarafından "Sari hastalıklardan 
nasıl korunmalı" mevzulu bir konferans 
verilecektir. Bu konferansa bütün _yurtda3. { 
lar gelebilir. 

Bakırköy sahası: İstikliil - Demir 
spor 13-B, 13,30--A hakem Can. 
Davutpaşa sahnşı: Fatih - Rami 13 
-B, 14,30--A hakem Ahmet Ural. 
Karagümri.ik sahası: Altıok - Cag· 
layan 12,30-A, 11,20--B hakem 
Kamil. Bozkurt - Langa 14,30--A, 
10--Il hakem Süreyya. Halıooğlu sa• 
ha-.ı: Halıcroglu -Alemdar 12,30-
A, l(h..:.B hakem Numan. Akmspor 
- Yıldız 14,20-A, 11,20-B ha· 
kem Hakkı -



ah bir papa 
çı arrnağa ge

l bir kadınla 
basıldı 

Evvelki gün Balatta mukaddes 
ve tarihi T uri Si.\a kilisesinde, kilise 
keşişlerinden D .. ::ıiteos, yarı çıplak 
bir halde Eleni isminde bir kadınla 

zina suçunu işlerken kadının kocası ta 
rafından cürmü meşhut yapılmış, E 
yup meşhut suçla: mahke.nıesi ta . 
rafından her ikisi de dördet ay ha . 
pis ce~sma çarptırılmıştır. 

Bu meşhut suç vakası Balatta, bil 
hassa kadınlar masmda bir ı.:ok deli 
kodulara sebep olmuştur. • 

Papas Dositeos bundan dört se • 
ne kadar evvel Mısır hududları da· 
hilindeki mukaddes T urisina ma • 
nastın ruhani n eclisince lstanbulda 
ki manastırların emlakini idare et · 
mek iizere gö::.ıderilmişti. 

Dositeos 4j - 50 yaşlarında, U· 

zun boylu şişman ve heybetli bir 
adamdır. Istanbu!a gelip kiliseye ye: 
leşen papas kısa bir müddet sonra 
Balnt muhitinde, bir çok kadın ma . 
ceralan sonunda ··salat Raı3putini,, 
diye anılmağ-ı başlanmıştır. 

Kiliseye günah çıkarmak için bir 
çok kadın gelmekte ve dua ederek 
günah çıkartmaltadır. 

Kadın düşkünü olan papas Dosi· 
teos, bu kadınlar arasında bilhassa 
Eleni isminde bir kadınla meşgul ol 
mağa başlamı~, ve kadın hakkında 
gizliden gizliye tahkikat yaptırmış· 
tır. 

3 5 yaşında eüzel bir .kad&n olan 
Eleni Zi\hire tüccarlarından Hiristo 
nun karısıdır. Nihayet keşiş Dosite
os, Eleniyi bir gün ~iliseden çıktık 
tan sonra kilise bahçesindeki evler· 
den birine girerken görmüş<ür. 

Papas Desiteos o evde oturan ve 
Eleninin kocasının kardeşi Klemno 
sun ka11sı Marika ile uzun müddet· 
tenberi tamşm~tadrr. 

Keşiş bir gün dua çıkartmak için 
gelen Marikaya, işi açarak .&rtık bu 
aşka tahammül edemediğini, Elenİ· 
yi çıldırasıya sevdiğini itiraf ederek, 
kendisine bu hususta yardım rica 
etmiştir. 

Bu sayede Eleni ile tanışan papas 
artık Eleniyi <')de etmiş bulunuyor 
du. Eleni srk ~ık Klemanasun evine 
misafirliğe gitmekte, oradan da kili· 
seye geçerek papnsla buluşmakta 4 

dır. Bu hal kocasını hiç şüphelen -
dinnemiştir. Fakat Hiristonun kar · 
deşi Klemanos işi bir gün fark ede
rek kardeşine meseleyi açıyor ve 
kansına dikkat etmesini tavsiye cdi· 
yor. 

Bundan sonra daha ihtiyatlı ha • 

reket etmeleri laznngelen iki sevgili 
bilakis işi daha açığa vurmu.Şlardır. 

Artı'< Eleni haftanın \leş gününü 
papasla beraber geçirmektedir. Bu 
hol Balat gibi bir dedikodu kumku
mıştır 'fşüşByB,uşa -k shrdlu uuu 
ması olan olan ~emtte, hemen dal. 
budak salmıştır. 

Fakat Eleni l:ütün bunlara rağ • 
men papas ile m iinasebetini kesme • 
mekte, ve sık sık kayığa binerek 
mehtap safalan yapmaktadtr. 

Tam hu sıralarda, T uri Sina ma • 
nastın tarafından vaka duyulmuş 
ve lstan!:mla yer.i bir papas gönderil 
miş, D~iteos da azledilmiştir. Fa -
kat Istanbula gelip işi devralmak is
teyen yeni keş•ş Kiprianos bir türlü 
bu arzusuna rnuvaff ak ola.nayarak 
Desiteo starafmdan atlatılarak oya
lanmı§trr. 

Nihayet iş o hale gelmiştir ki, iki 
ciftin arkasına kocası ve kaıdeşi de· 
ğil bütün Babt halkı düşmüştür. 

Nete.le.im bir iki ay evvel Mecidiye 
köyünde bir evde yalnız olarak bu 
luşan çifi cürüm halinde yakala -
mak isteyenler kapıya asma kilitle 
üzerle!'ine kap«yıp karakola haber 
vermeğe git."llişier, lakin gelişlerin· 
de kili :li kmhıı~ ve kuşları kafesle . 
rinden uçmuş b-..ılmuşlardır. 

Nihayet evvelki gün mutad saat -
te kiliseye giden Eleniyi, kocası Hi 
risto, kardeşi Klemanos takip etmiş 
ler, kiliseye girdikten sonra karakol 
dan iki polis alarak cürüm halinde 
yakalam:şlardır. Htıdisdee yeni ke· 
şiş de bulunmaktaydı. 

Bu sırada Elen.inin çamaşırları 
bir köşede polis taraimdan oulun -
muş, diğer tarafta da iki ke~iş, bir • 
birine girmişlerdir. Eleni de yeni ike· 
Şl§e: 

- Ben sana gösteririm, Jiye ba
ğırmağa başlamıştır. Her iki sevgili 
bundan sonra, arkalarında l:alaba . 
hk bir halk olduğu halde karakola 
götürül:nüşlerdir, oradan Eyüp meş 
hut suçlar mahkemesine, ve l.ak1a . 
nnda ve.ilen mahkumiyet ı~ararm . 
dan sonra da müddetlerini doldur . 
mak üzere dün hapishaneye sevke
dilmişlerdir. 

Dün 'ı-;.ilisenin kapısı yan açık bir 
haldeydi., bahçesindeki taşlıkta bir 
buhurdanlık tütüyor, arasua me -
raklı bir kaç kişi bahçeye girerek et
rafı gezivorlardı. 

Tutum Haftasında 
beşinci gürl 

n Cniversitede bir 
konferans v rildi 

Ekon lmi ve tutum yedi gL?nünün ı 
dün beşinci günü idi. Bu m:.inase . 
betle Unıversite konferans salonun ; 
da dün bÜtun fakülte talebeleri bir ı 
toplantı yapn.ışlardır. 

Topla :-ıtıda iktısat fakültesi de • 
kanı bay Omer Celal bir sövlev ver
miş daha sonra profesör Kesler söz 
söylemiştir. 

Profesör Keslerin sözlermi iki 
talebeni\l söylevi takip etmiştir. 

Dün yine hafta münasebetiyle 
muhtelif ilk okullarda yemış güni.i 
yapılmış ve müsamereler verilmiş · 
tir. 

Bu miisamerelerden biri de. 68 in 
ci ilkokulda verilmiş ve talebe tu -
tum haftası mür.asebetiyle birer 
kumbara almışlardır. 

Vitrin müsabakası 

lktis:ıt haftası .:nünasebetJyle ya
pılacak ulan vitrın müsabakası ha · 
zırlıklarına devam edilmektedir. 

Müsa'Jakacla derece alacakları seç 

mek üzere jüri heyeti bugün Tica . 
ret odasmda ilk toplantısını yapa . 
caktır. 

Heyet bugün ilk toplantısını yap 
tıktan sonra yarın derhal faaliyete:: 
geçecektir. 

Yolcu salonu 
Liıııaıı işletmesi ikinci müdiirii llu

ınit . arncoğlu diin 1 tanlml linı::ınnıcla 
hazı tP.tkiklcrılc hulıınmu~tur. 

lliiıııit :mıcoğlu im araıla yılha~ı
rıa lıerlıaldc hitirilrııc İne çalı~ılnn Sir 
kcı·iılt>ki yoll'u alonunıı gitırıi~. hn
rnılaki in~aatı ''e o;nnılurmayı tetkik 
t•tıni~. lH11.ı <lİr<'klifler 'ermiştir. 

Yurllnş: 
Türk köl lüsü yurdumuzun eşsiz , 

m:ılmıllcrini senin iı;ln yetiştiriyor. 1 
Onları lıol bol ye ki, köylünün yüzü 
glilsüıı. 

lJlusal Bkonoml 
l'e 

Arttırma Kurumu 

u 
1 KllçUk Haberler J·ı 

•Esnaf cemiyetleri idare heyeti intihap. 
larına dc,·am ohııınıaktndır. 

Dün de Çiçekı;iler Cemiyeti idare heye. 
li inlilı:ıhı Beyoğlundnki merkezinde ya
pılmıştır. 

Dund:ın sonra sır:ı~iyle hu a.rın 21 inde 
G:ır onlar, 22 sinde Dokumacılar Ccmlyr. 
tinin idare heyeti seı;iıni ynpıhıcnktır. 

Önümiizdcki ayın 15 inde de Kas:ıplar 
Ccmh'rti ldnre lıeyeti ~cı:Hccektir. 

• Rirknç giin cvYel Anknraya gitmiş o
lnn lstnnbul gümrük bnşmüdürii Must:ıfn 
Nurinln bugün şehrimize dönmesi beklen· 
mcklcdlr. 

Mustafa Nuri Anknrayn lstanhul gümrük 
b:ışmfidürlüğünün 938 yılı kadrosu hak .. 
kınıln giirnrfık ve inhisarlar vekaletine iza. 
hat vermek Ü7.cre gitmiş lmlıınuyordu. 

• lrc~enler<le Jstin:vede bıılıınan bir bal. 
ye tütünün tııhmin cdlldij:li gibi kaçakçılık 
c~cri olıııııyıp her nnsılsa denize clüşmü' 
lıir b:ılye olduğu tah:ıkkuk elmiş ,.e Hltün 
diln öj:Uedeıı evvel inhis:ır memurlnrıııın 
gözü önünde imha edilmiştir. 

• Bü3 ük l\lillct Meclisi diin toplanmış ve 
müteferrik meseleleri görüşmüştür. 

• Vezir köprüsünün Göl köyünde büyük 
bir yangın çıkmış, 56 ev yanmış, bu orada 
lıir kndııı do alevler orasında kalarak yan. 
mışlır. 

• Jsviı;rcnin en meşhur haliplerindcn 
Cenene konservntuvarı Jıilalıet kür üsü 
profesörü Jnn Bard şehrimize gelmiş, 
dün edebiyat fnkültesi Türkoloji saJcınun
da bir konferans Yermiştir. profesör "Jli. 
tabetin sırrı) nı anlatmıştır. 

• ünh·crı;itenin lıirinci sümc~tr tatili 
ayın yirmisinde başlııyarak yirmi gün sü. 
recektir. 

•Papa Eflinıin patrikhane ile barışaca~ı 
yazılmıştı. Papa Ertiın böyle bir şeyden 
halıeri olmadığını 11üyleınişlir. 

• Karabük fnbriknsı binası inşaatının 
sürııtle hilirilınesine karar verilmiştir. llk 
amele postası 28 kişi ol:ırak dün gitmiştir. 
Amele miktarı on bine kadıır çıkarıla· 
caktır. 

• Denizbank merkezinin Anknrada olma 
sına karar verUmiştir. 

• Artırma ve Yerli mnlı hartası dolayı. 
sile m:ıliye müsteşarı Cezmi dün akşam 
radyoda bir konferamı vermiştir. 

• Dahiliye Vekilletl idare Amirlerinin 
ehliyeln:ııneleri huluıı~a bile otomobil kul. 
lanınularını menetmiştir. 

• Zehirli g:ız kurı;lnrınıian iyi netice 
alınmış oldu~und:ın dün akşam kursların 
üçüncü devre tedrisatına başlanmıştır. 

• lktısat VekAleli deniz mfi~teşarı Sadul
lah Güney ıliin Ankııradan gelmi~. akşam 
trenlle Alm:ıny:ıy:ı gitmiştir. Miislcşar Al. 
marı}'ada posta vapurlarımızın yapıldığı 
yerlerJ gezecek ve seyahati bir ay kadar 
sürecektir. 

Alldeniz hadisesinde 
ölen tayfa 

Soviyet Konsolos!uğıı tarafından göu 
derilen Çelenk 

Akdenizde meçhul tahtelbahir ta 
rafından !batırılan Sovyet gemisin -
de ölmü, tayfanın cesedi dün va -
purla limanımıza getirilmiş, vapu . 
run limanda kaldığı müddet zarfın. 
da vilayetten alınan müsaade ile 
Sovyet konsolosluğu namına mera· 
sim yapılmış ve ölünün mmdukas1. 
na bir celenk konulmustur. Mera • 
simde Rus kon~olosu v~ erk:mı ha. 
zır bulunmuşlardır. 

Vap•ır Odesaya hareket etmiş · 
tir. 

Kaçırılan; öldürüldii mil, sağ mı ?! 'l 
Kaybolan General! 

Paristeki "Beyaz Rus Askeri 1efÔ" 
1atr,, reisi Mill~rin izi üzerinde ...... 

1 
Yazan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numaratsa= 

Bırakılan me up! 
tuzak 01 

Millerin yazdıklarından: "·· Bir 
ması da milmkllodiir ?! .•• 

General Slw~lin, .B bu~u!.": ı 
bir here daha Gclıbolıı klu-
biindc görüniiyor, ondan sonr~ 1 
Pari..te geçirdikleri §rt giinlerde, ı 
karısiylc beraber indihleri otele 
,-ol/anıyor. 22 Eyliilde 8 buçuk .• 1 
Bu saat, Koli:r.e $Okağında hay
retle ~öyle sorulan ~aattir: "Jler 
zaman gelen Miller, bıı ak§am 
nerede kaldı?" 22 Eylül alL~amı, 
"ROJPS" biirosunda General 
Millerin lwmmıilası altın<la en 
yukarı ~imal cephesinde bol§c• 
t·iklere kar§ı duran Tdm~eler top 
lanmı.ştrr. Bir zamanl.i ba~ku
mandanlarının bu toi!.anııda 
hazır bulunacağr. p<>k tabiidir. 
TAi.in, 1 buçuk ~aat bekleyip de, 
General Miller, gene tJÖkiinet· 
meyince, daha ziyade belcleme
nirı mlUlası olduğu 1ırmuunda 
tereddüt ediliyor. 

Saat 9 a çeyrek kala, Millerin evi
ne telefon ediliyor. Ma<lam Miller, 
şöyle cevap veriyor: 

- Kocam e~de değil; bug\in öğle 
yemeğinde yoktu; fakat akşam yeme-
ğine gelecekti. . 

Bir müddet için iki tarafta hu i
zahla endi~esiz bekliyorlar, lak.in 9 u 
çeyrek ge~e. Madam Miller ku§kula
]anmava ha~layor ve bu ııefer de o 
"ROWS" e telefon ederek, korasmm 
oraya gelip gelmediğini ara~tınyor. 
Menfi cevap alınca da, rica ediyor: . 

- Kussomıkiye haber veriniz, ih
timal onnn malUmatı vardIT. 

Saat 2 huçukta bürodan çıkını~ o
lan General Kucı"onskiye lıaber gön
deriliyor ,.e kendisi, 10 u çeyrek ge• 
çe tekrar "ROWS" e geliyor. .l\fille
rin nerede kalını~ olabileceği birlikte 
düşiinülüyor. Fakat, Millerin hrrak
tıgı bir mektup nr, ya. G;.~neral Kus
eonski, bütiin hazır 1mhınanlnrm ö -
nünde mektubu a~mak mtl\"af ık ola -
cağr netice~ine Yarıyor. 

Mektupta yazılanlar. hepsini ele 
;;on derece lıeverana uğratıyor. Zarf· 
tan çıkan pu~la üzerinde, l\lillerin 
el yazı,iyle, ~unlar yazılı: 

"Benim bugün saat yarımda General 
Skoblinle Jasmen ve Rafe sokaklannm 
köğc başında bir randevum var. O, be
ni milt.;avir memleket ataşemiliteri olan 
Ştroman adlı bir Alman zabitile ve bu· 
radaki Alman sefaretinde memur olan 
Verner adlı birisiyle bir konuşmaya 
götürmek istiyor. Bunlardan her ikisi 
de Rusçayı iyi konuşuyorlar. Sözlct
me, General Skoblinin teklifiyle vukua 
gelmiştir. Bunun bir tuzak olması da 
mümkündür. Dolayıaiyle, her ihtimale 
karıı bu pusulayı bırakıyorum. 
-22 Eylül 1937-

Mirliva General Miller 

nn !!rracla gecenin saat 11 i. Vazi
yeti aydmlutınak için hu saatte ne ya· 
pılahilir? Derhal lıareke)} geçmek 
gerektir; çünkii l\Iiller, o ran<lenıya 
gideli 11 ııaat olrnu~tur. General Kus· 
sonski, önce General Skohlinin ç:ığı
rılması icap ettiğini pek tabii giirü
yor; fakat 1\Jillerin mektubunun ~im
diki lıal<le gizli tutulmasını da, ayni 
derecede tabii. 

Bu ı;nretle ilk emirlerini Yeriyor. j 
Kulem itihariyle ~fillerılen sonra gc· 
]en Anıiral Kedrofa yaziyeti hildiri· 
,·or. Skohl inlerin, Pariıı h::ıricin<lc. 
Fonteneb)(i civarında küçük llir eay· 
fiyeleri bulunuyor. Kussonski, Skoh- 1 

Jini hulnp getirmek üzere adamların-

ı .k. . . 1 • "'lhakauxıdaJl 
< an ı ısını ~c.ıır mu ~ selde 
hu yere ko§hımyor. Bruk... 

1 
~t 

Kornilof fcnliği hnzırlandı~~er1 
ka }ınzı c ki Rusyn mulınrJP d ' 
ihtimal Skohliı~~n. d~. ~.ri~~sc~ekl. 
yola çıknhileccr;ını du;unuP• ~ 

1 ··zdeıı rı· _1 salonunu ve peron an ı;o ·rıııeı 
rek Skoblini arayıp geri çe'da • 
için adanılarmpan bir knı;ını 
şimal garına yollayor. . . . tde 

Sonra sükfın ... Şimdikı ha }\fili 
dan fazla hir §ey yapılama~·. iıl 
mektubu, henüz pek nz ki~ıtl " 
lfımu ! Derken telefon çnhr0;b· i ~ ' 
h ı kıüh. ..,, - murnl kfill o u u nun u eıı 

lay Mazilef, telefon ba~ındıı, ı; 
soruyor: . cll"'·ııjj 

- Millere dai~ ibi~ bıl r0td 
mı? Grigulden, l\lıllenn ~ıı~ti b11 
nu ,.e knrısmm pek endı~ 
dugunu duydum. "!{ill 

Kussonski, düşünüyor: x b 
mektubunda yazılı §eylerdell dtiit! 
meli mi? Herhalde telebonlıı 
neticesine varıyor. • lıiÇ bit 

- General l\lill~re d~ı: 
bilmiyonım ! 

l\Iazilef: . S" e 
- Ben, diyor, "ROW 

yeyim mi? 8ıeıı 
- Gelirseniz, iyi olur; ı 

rada pek az kişiyiz! erdi" 
Miralay l\fozile{, acele. J119,.0ıı . 

iniyor ve en yakm tünel 1518 ~~ 
~idi yor. Vakit, geceyansuıt ı;e etİ,;yof 
fakat, o, l!On tünel kntarıJJB r(S] '-

Ilu aracla "ROWS" e Afll' J( 
h . rkte. · rof geliyor; karısı da ır 1 ·,-eri • 

Eomki, ona birkaç 6öz1e ,.ııı• ~5,ıe~ 
ederek, Millerin mektu~~Jl\1 11~3 1,. yor. Skoblini 1mlmak ıçın, dıı tJ' 
müddet zarfında ynpılanlıırl ~J 
tryor. ~fı~ ~ 

f c;te tam bu erradn, Miralıı1 a1' r 
liey~canh bir }ıalde, ?!ay~:ıeıı=, ~ 
yor. Daha kap mm e~ıgın~l ~fll~ ılİ' 

- Temenni ederim •. kı ı~ıı!tıl; ~f 
şma f enn hir §CY gelını§ 0 

•• teııll~ 
yor. Belki <le sa<lcce İ§C Jl)~ 1 a 

nk • "k ·Qur· .. t en,..ele takılar gecı ını:ı. 
1 

ofl" 
C> l .. kfıt " Kusson~ki bir lfı ıza.su . A' 

züvor ve sonra §Öyle dıyor: ııl JO, 
:_ lliHikis; en fena j)ıtıfll 

nülerck korkmak yerinde. t,ıa<J 
( ArhtJSI 

L:ım::mmm••• Sehhar, cazip ve göz kamaşllran ylldız ••• 
MARLENE DiETRICH 

tiııümüzdeki Pazartesi akşamından itibaren en son ve en milkemmel temsili 

IZIL iZDiVAÇ r/ 
muhteşem filmi ilo S A K A R Y A sinema.smda bütün rcokrlnrı l•ıracn.Ktır· 
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27U 'llııyır, dedi, ben ka~mıyacagım. 

~ .;dasız mı? 
"et.. Fakat huraı:la ömrumu 
~ ~eğilim. l\fulı:ıkkak bir 
'L~ım. İşte o ,·akit yapacağı

}' ılırim. 
~~ru muhterem krnhm. 1\fille
llb.' bekliyor. Gürd-tnn gene es
t,1' her tarafı karı~ık. 

\. 0ıtrd~§inı ne yap•}'lr? 
. 1' ıfli teılir. Tahii rahat hir 

''" ~illet onu seviyor nıu? 
• ııyır .. Onu kim~·~ c:e, miyor. 

()l'Uı. Milleti ezi} eır, i~kencr 
\. $•Şatıyor. 
, ııh 'rahmu h yarılım f'tliyor 

Çok' Yardım etliyoı. J':ıkat f:ılı 
mi§. 
~k rnu .. E\'et çok Jıao;;ta imiş. 
~ en korku)·orlarım~. 

1 ll~11dı. 1\'iihetçi Fiir'atla gir· 

\t 1. 
i~ allit geçiyor. eledi. ~onra vazi· 

'tiı. tehlikeye ı;irer. Hemen git-

ıllı()n 
~ !ordu: 
b~r,.ye r-itınrl iyiz? 
ıltniyor mu~unnz? Kaçıyo· 

'~ d~ mi? 

~"n f!e k nr,ıyormn. Si7. gittik
? ra hen huraıla kalabilir mi-

't<'ak:ıt hen knçmak niyetinde 

'ıiura l 
~il· « a nn knlnraksınız? 
r1

' rııfüMet clahn ... 
cıt~t .~onra çıkmak müınkün 
k ıh"orı:ıunuz, ki hnrnya gi· 
lf ır dalıa çıknıunzlar. 

~~~:kes İ!;in df'ğil .. Dir gün. 

\ınrc rıkara;-;ım ""' ... c • 
'~ gırdı: 
~ ~ıt~rt'!m kralımız, l>iitiin mil
~ khyor. Sizi görür görmez. 

S'-~ tıla, başla cmrcdeceğiniz ye
~· k. J\rıyınır. millrtinize. Bü-

ıt ~. 1 d. ~ . 1- k 
.oızt e ır. !:iız .urtaraca · sı-

'!tıo 
~~ ~ ~lümsedi. 
~ U ıekillle kaçılmali ağır l!;e· 

~ lc.encli i günlcrdenlıcri plan· 
tı~f'>r, buradan çıkabildiği tak

~~~ Yapacağmı hesaplıyordu. 
~ "alkarak başını iki elleri a· 
l'\i~ llgu§turdn. Saçlarını çekerek 
~lrneğe uğra~tr. t te kendi· 
. ~ ~~? gelmişlerdi. Şimdi hu· 
ı l"• •h·~r 'e serbest kalır, iııte
~;ı l>ııbılirdi. f.,·et, hu bir fır· 
~'~ak f'n iyi yoldu. Burada 

emesin in hiç bir faydası 

tl>e~i d d. ·d l' l'l • l · , ~ .. Ub e ı, gı c un, ta ı ıı ur 
'tıı, e ec1eHm. 

· ba~. laın hu sözii söylerken nö· 
~~tdı· 

';ıake;. 
e \'llr? 

'>t~ ağarmış. 1\ühet z:ımannn 
~." it 
~ •u,.~hıncltm tutarak a~ağıya 
!L ~kledi ' 'e imona lıağırdı: 
·~ı a ~ 
~ ~a0'1tla lıckliyoruz, çahuk 

\v~i·ı l'.. 1 e PCJll' kız uzakla~tılar 
d. ""ak. c ~ .. . 
ıııı· se~lı·ri ka' lıolımcaya ka-

t._ 'd' . 
~ ~() 1

' e ll'r kulağından tıilin-
~. c?ra lıir clalı:ı derin clerin tlii
ltıt-tıl~tıı{'k lazıın mı ltli~ Burada 
t"ti 

1~ ile fa) d:ı ı; ı olahilinli. He· 
~~tı•ıuf'n frrlaılı. ' iiratle kapı· 
1 itı~~"~di .. Ha :ıııınklnrın lıir 
~ti11d 1 lı. t· tü te iki silalı sesi 
~ ,

1 
t: ar ılclr. 

.,,~~ 'tı1t . tıı ? 

s; .: i ~,.ydi? Kim ntn orılu? 
\ .,_.,donrnck liızımdı, \'ok;;::ı 
"-ı .... ~ · 't'"reddiit il-inde iken •· 

" '". ~ ın yakla~nıakta oldui:;unu 

• Banknot duydu. Yabancı ve kalabalık sesler· •Kron Cek. 
di bunlar. 1 · ŞlllD Avua 

Gayri ihtiyari geri döndü. Koşarak ÇEKLER----11 

odasına girdi. Kapıyı çekti ,·e köşesi· • ı.oııan G2'.- • Vlya.aa ... ~3:)5 

1S.782j ne büzülüp beklemei!e ha~ladı. • NeY}'Of• O,SJ ., • n..-- n360"' • 0 -r"- l <1"6.,'> 
A k 1 • 1 . J' } •• • d .,. • ...... ~ • •w ...: '6U "~ 

• lladr1.o 

ya ses erı hen r ıocresıne og- • JıWAac ı~.20 • Varıonı '.2260 
ru yakla~ıyorclu. • BrtlkMt 4..'ZG-10 • Buda~ 4,02:;:; 

Kapmm öniinde durdular. • AUDa ıs7 41 • euıu., ıoo sı:ııo 
- Kapı açık. • eene"" uos:::ı • üeıgratı S4.a1~ 
- Kaçmnıjlar galiba? • Botya 64 ıcrı:> • YokolWna :!, 7:>70 

t · • Amsterdan> 1.4-1 • Mo.lıon .3 565 
- çerı.. s· 1 • Praf 22.7 " • Stokbolm U,l~ 
Demir kapı ı;ıcmlıyarak aı;ıfdı. O- E 5 H A M 

ılanın içi g<'ne kapkaranlıktı. 
- Kim var orada. 
- Kimi arıyorsunuz? 
- Siz kimsiniz? 
- Ren Siınon ! 
Bir f tı::ıltı i~itildi: 
- Ka~ırmamışlar., 
Sonra sert bir ses: 
- Rn kapıyı kim açtı? 
- Herhalde hen açmadnn 
- Acam gfümediniz mi? 
- Gi;rınedim. Açtılar ve gittiler. 
- ~ize hir ~ey söylemNliler mi? 
- Hiç bir §ey söylemediler, kimse 

ele giirmedim. 

- Yalan da tıiiylüyorennuz değil 
mi? Bir kral:ı ya!nn yakışmaz .• 

Siınon di~lerini gıcırdattı: 

- E\'et, decli, krala yalan yakıJ • 
maz, fakat zindana atılmak yakışır, 
değil mi?. 

- Cezam göreceksin. 
- Cezamı mı?. Huraıla zaten <'eza 

.,'irınüyor muyum. Sonra bütün mil· 
lr.tim işkence içinde tleğil mi?. Ne çı· 
kar hen de ceza görsem. Çünkü ben 
tle onlardanım. 

J\lercfü·enden telirar lio~u~malar du 
~ uldu. Odanın içinde hu1unanlardan 
Ye ııesimlen yüksek rütbeli bir memur 
olduğu anlafılan iri yarı biri sordu: 

-Yakaladımz mı? 
- Hayır .. JJjç bir tarafta izini bu-

lamadık. 
- 'ereye gidebilir? Dışarı çılima· 

clığma göre kale içindedir. Bir yere 
kaçamaz. 

Biri cevap \Crtli: 
- Gizli yollnrclmı knı:nmaz mı? 
- Ey\'alı .. Bunu hiç düşiinmemiş-

tik. 
.:.... Çahuk hiitiin gizli yollara adam 

ı:;<inderin .. Biz de gidelim. Bu kapıyı 
kapayın, kilitleyin. llnydi, durmayın. 

Hücre boşaltıldı. Kapı kapandı 
,·e ayak sesleri tekrar uzaklaştı. Ka
le derin bir sükfıta clalch. 

Siınon 1558 yılında Kartli kralı i
lan edilmişti. Jlir "'cne sonra Kalıet 
kralı Levanın lıem..,ire iyle e,·lennıiş· 
ti. Busnretle harici düşmanlarına kar· 
şı durabilmek için Le,·anın askerle
rinden de istifade edecekti. Onun bii· 
tiin maksatlı Giirdstamla bulunan f. 
ran a~kcrini ~ık:ırmakh. Bn yarılılık· 
tan sonra f;UrrİEıtnn i!\tiklalinc- kanı~
mn~ olııcak, ıl:ılıili karıcııkMdHr ılalıa 
kolayı·a lıalledilehilircli . l\lulıtelif 
Giircii kralhklnrı ayrı a' rı iılareler
cle kalmakla heraher lıarirc knrşı ınii~ 
terek crplıe alnhilirlertli . 

Sinıon ilk iş olarak Tifli.: iizerinc 
yiiriiuıc~c karar \'erdi ' '" Le, :ınclıııı 
yarılım i~INIİ . Lenııı u~kninin hir 
kmuınr o~hmmı c-mrinılc gönderıli. 
Halıat ız nlılıı~ııııılmı kf.ndi inin gclt • 
ııı İYC'rc•j; in i lı iltli riyorıln. 

Siıııon. hiiviik hir casaretle Tifli.; 
iize:-ine 'iil'iidii. F:ıkat ılii .rnan çok 
km·,·ctli icli. O sene miUalıkeın nıeY· 
kiler tnmnıııi,·lc j ,.. ~:ıl eılilıui" lııılu
nuyorıhı. Tirli i almak irin ıliişman 
kun-etlf'rinin kat•kat ii tiin lıir kuv· 
, ·ete malik hu lunına'" lfızınııh. 

Her ~eyi. iiliimii hile ı.;iize alnıı~ o· 
lan Simon orılmnr mnf:liip olarak ric' 
at ettiği vııkit :'imonmı kardeşi Da· 
'id İran )ıılıınıı tıılnıu tu. 

Da, hl ıloğru t ran Şalı ı ~alı Tatı- 11 mo~ba gitti.· 
( Ar!c.ast var) 
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RADYO 

·===- Programı 

0Ale neşriyatı: Saat 12,30 Plftkla Tilrk 
musikisi. 12,50 Hnadis. 13,05 PH'ıkla Türk' 
musikisi. 13,30 Muhtelif pll'ık neşrlyatı U 
Son. 

Akşam neşrl)·atı: Sant 17 lnkılftp der. 
sl Ünh·ersiteden naklen Hikmet Bayur ta
r3fından. 18,30 Sekizinci 'fasarru( \'e Yer
lı Malı hartası konferans: Ticaret '\'e S:ın ıı. 
yi Odası umuml kAlibl Cc,•nt Nizami Dü
zenli, ı 9 Halk şarkıları: Osman Pchli\'an 
tarohnılan. 19,30 Radyo fonik dram: (l'l'. 
l!I bir ıecrübc). 19,55 Borsa haberleri. 20 
Necmi ve arkadaşları tnr:ıhndan Türk mu
sikisi \'O halk şarkıları. :.W,30 Hava raporu. 
20,33 Omer Rıza tarafından arapı;a söylev. 
20,iS na,·on Muzaffer \'C arkadaşları tara
fındnn 1:ürk mıı!ilkisl \'C halk şarkıları. 
(S. A.). 21,15 Orkestra: 1 - Weber: Obe
ron U\'Crtür. 2 - J,char : l.ustlse WHtwe 
potpıı ril. 3 - Shopirı. 4 - ÇuykoYiski: 
Dorritcschen \'alse. 5 - P.ıpu : Paraphrnse. 
6 - A:)lcnhcrg: Le moulin. 

22,15 AJ:ıns haberleri. 22,30 Pl!ıkl:ı so
lolar, oııeru \'c operet p:ır~aları. 22,50 Son 
lıa lıcrlcr \'C crlcsl günün programı. 23 
~on. 

l 
Bt;c, (' ~ KALK \C.\K Vı\l'CRl.AR 

S'wt Vaıııırıııı aclı Gittiği yol 
R.30 Bursa Mudanya 

19 B:ındırm:ı Knralıign 

10 Erzurum Mersin 

GU.l~CEK \ '.\PUHl.AR 

12 K:mıdcniı .Knrarlcnlı 
ı rı. ı;; Tn, r:ı r lzrnit 
fı.30 B:ı rıdı rııı:ı Bnnılırma 

6 Anl:ılya Knrubi.ıı:a 

Yoşiko Momoaki bir Çin aske
ri tarafından öldürüldü 

Japon l\lata Hari'si adı verilen J a· 
pon kadın ca um Y o~iko 1\lomoaki, 
bir iki gün e' vel, Çinde Çapey cep· 
hesinıle öldürülmü§tÜr. 

Bir gece, Çapeyde nöbet bekleyen 
bir Çinli asker, uzaktan bir karaltı· 
nın yaklaştığını görüyor. 

- Pıırola! diye bağırıyor. 
Gölge, yalnız: 
- Y a!;:ıncı yok, diyor, geliyorum 

şimdi ... 
Bunları söyliyen. çinceyi Japon ~i

ve!iyle komt!an hiri idir ve ses bir ço
cuk ~esi gibi incedir. 

Çinli asker tekrar bağırıyor: 
- Kimsin sen? Burada ne arıyor

sun? 
İnce sesli yabancı, gittikçe yakla

~ıyor: 

- Ben de senin gibi hir Çinli as
kerim diyor. Dü mandan kaçıyoruz ... 
Arkadaşlarınım lıepsi hir yere dağıl· 
dr. Ben de buraya geldim ... 

- Pekii13, öyleyse parolayı söy
le ... 

Çin askeri 1'ıyaf etindeki yabancı 
tamamiyle ntihetçinin yanına gelmiş· 
tir. Karanlıkta biribirlerini pek zor
hıkla seçiyorlar. Yabancı, kendisin
den parola sorulunca: 

- Bugiin hize yeni parolayı bildir 
mege vakit kalmadı, diyor. Düfman· 
dan yakamızı zor kurtardık. 

- O halde dünkü parolayı söyle .. 
- Dünkü parola mı? Şey ... 
Sahte u"ker burada kekelemege ha~ 

laymra, Çinli nöbetçi, tiifcğini kar
şmndakinin giiğsüne çeviriyor ve: 

- Eller ·yukarı! emrini veriyor. 

Bir flilah patlayor ve Çinli asker o· 
muzundan yaralandığını hissediyor. 
Fakat kendisini kaybetmiyor, o da 
kar~mndakine ateş ediyor. 

Tüfek sesleri üzerine, etraftaki di· 
ger Çinliler ko~n~uyorlar. Yerde ya· 
tan "Çin1i askerini" kaldırırlarken 
başından miğferi düşüyor ve o nman 
hepsi 11ayret i~inde kalıyorlar: 

Asker kıy af etindeki yabancı bir lia
dındır ve bir Japondur! 

Japon Mataharüi! 

Ertesi sahalı Çin gizli istihb'arat 
daire.;inden gden bir zabit ölen Ja
ponu tanıyor ve: 

- Nihayet elimize geçti demek! 
diyor. Bu, Japonların 1\fata Harisi o• 
lan kaclın ca11us Yo~iko l\fomoaki'dir. 

Görüp dllşündükçe: 
--·--·--········· ... ---····-· .. -· .. --····· 

Bugün, bir Çin şehrinin haraneleri 
i~incle son nefesini 'ermi~ olan bu 
Japon ca~usu çok zeki ve oldukça gü· 

. zel bir kadındı. Tarihte en meşhur 
kadın ca u u olarak kalmı~ olan :Mata 
Harinin lınkikaten bir diğeri sayıla· 
bilecek olan Y oşiko, Uzak Şarkta ye
cli, sekiz senedi~ faaliyette bul:ınuyor 
du. 

Y 02iko, en faila hatıraemm km ve• 
ti ile tanınnır~tı. Caıms kadm, gör• 
diiğiinii bir daha unutmaz, kendisine 
söylenilen uzun 11özleri bir kere dinle• 
yince ezberler, not almadan, kırk, 
elli rakamı nklmda tutabilirdi. 

Yo::iko Momoaki altı, yedi yaban· 
cı füanı bilir ve bunları, kendi f-'la· 
dili gibi konuşurdu ... 

Son Çin • Japon harbi ı>a§laymca, 
Japon l\Iata Harisi hemen İ§ başına 
getmi~ti. Nerede hiç beklenilmiyen 
büyük bir hadise çıksa orada muhali· 
kak Y oşikonun parmağını bulmalt 
kahildi. 

Bundan evvel de, Japon imparato• 
nına ka111 suikast hazırlıyan Koreli· 
ler ara11ına karışmı~, suika11tçılan ya• 
kalatmış • .l\fogoliııtandaki isyan üzeri• 
ne oraya gitmi~. bütün tedbirlere rag· 
men zaman zaman Ru11 torraklarma 
girmiş, çıkmı§tır. 

Çinde bulunduğu hissedildiği za • 
manlar, bütün Çin casusları arkasma 
diişmüş. birkaç kere ele geçirildiği ve· 
ya öldürüldüğü hildirilmi~. fakat, Yo· 
şiko gene J aponyada giirünmfi§tÜ .•• 

Bir keresinde, Çinde bulunduğu 
zaman, oturduğu ev öğrenilmİ§ ve içe-, 
ri girdiği görüldüğü sırada, ev dina• 
mitle havaya uçunı1mu~tn. Fakat. 
kadm casus gene başka tarafta ~örül-1 

miiş ve Çinlilerle sanki alay etmi§ti., 

Fakat, bugün :ıihayet Çin toprak".J 
larında öldürülrnU§ bulunuyor... 1 

Dok lor 
Hafız Ceıı; al 

LOIDLUI lll!KtM 

Dahiliye Matelaaura 

Pazardan bqlr:a gtbılerde efledell .,.. 

eaat (2,'5 tan 8 )'&) kadar lstanbulda Dlft1I 
yolunda (lClf) oumaralı hu.w.I ka~Mbıdl 

baatalanm kabul eder. Sah, cumartMI ltbl 
lert sabah "1~12"' aaUerl baldld ~ 

mahsuatur. Muayenebane " eT telefOIU 
12391l Kıetık telefon~ 210ff.. 

Tutum Haftası 
YAZAN: S. Gezgin 

Cemiyet hayatımızda şuurlu bir tak
vim hadisesi olan lbu Tutum Haf tası 
için bazan: 

- Güzel, ama, niçin yılı değil de 
haftası? ... 

Diye soranlar vardır. Bunlar, me
seleyi yalnız bir taraflı gördüklerin
den böyle söylerler. Sarurlar, ki hü
kumetin, yılda bir haftayı tutum i§i· 
ne bağlaması, tutumu da bir haftalık, 
geçici bir ~y saydığınclandır. Hayır, 
Türk takvimine böyle kısa bir zaman 
katanlar, iktısadi yalnız o günlere 
mahsus bir hadise gibi mütalea et
meyorlar. Her şeyden önce bu nokta
yı iyi anlamalıyız. Çilnkü bir iş, bir 
devlet emri olmak için en başta 

·malmlita dayanır. Akıl süzgecinden 
geçirilmiş hadiseler i~e. kolay kolay 
yıkılmazlar değil bir koca devlet 
makinesi hiç kimse, adama elli üç haf
ta dilediğin gibi yaşa, vur patlasın 
çal oynasın, de, ceplerini boşalt ve 
yalnız bir tek hafta elini eteğini çek, 
keseni düğümle! Nıuıihatmı vermez. 

Tutum haftaları, bir fikir cereya· 
nını her yılın belli günlerinde tekrar
lamağa vesileler haZll'ladıklan için ö
nemlidir. Bu fikir cereyanlan, za
man i~inde iktısat mefhumunun aldığı 
yeni 6ekilleri, girdiği yeni yolları iza
ha da yarar. 

Doğru.sunu isterseniz, bizim böyle 

öğütlere çok ihtiyacımız var. Tüıii, 
yaratıll§tan cömerttir. Paraya pek 
kıymet vermez. Daha doğrusu para 
ile yapıla.bilecek §eylerin ne geni§ at· 

nrrla.n kapladığını dü§ünmez. Geç· 
mişte bir iktJsadi terbiyemiz yoktur. 
Tutum, ailelerimiz arasında bir anane 
borcu olmamııttır. Cömertliği, israf, 
tutumu, ha.sislik sanırız. lztı:ra.bı ya.
kından tanıyanlarmıızdan başka. bir 
lokmanın, bir hırkanın değerini hak
kile tartanlar aramızda. azdır. 

İşte Cumhuriyet çağının, böyle bir 
haftayı hayatımıza. karıştırması, mil· 
leti bütün ruhi vasıflariyle gördüğü 
içindir. "Damlaya damlaya göl olur,, 
diyen biz olduğumuz halde, gölleri 
damla damla değil, oluk oluk akıtıp 

dağıtan da. biz olduk. Bu ata sözünü 
dilimize veren dede kuşaklariyle bi-. 
zim aramızda herhalde çok geniş u· 
zaldıklar, pek derin anlayış ayrılıkla· 
r.ı girmi§ olacak. 

Bereket versin, ki tutum i§i, bugün 
artık bir ferd davası olmaktan çık· 
mış, bir dev'let prognmu, bir hn.kü· 
met meselesi halini almışbr. Mek
teplerde, sokaklarda, meydanlarda, ca
mi ve konferans salonların~ hep bu 
fikiır bayrağmm altına toplanıyoruz .. 
Bu toplanışlar, gitgide ruhlarda ve 
kafalarda tutumu yeni bir jmanm he
yecanlı varlığı yapacaktır, 
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Vakfa ait ,,ıisseıiJ 

YerLer 
ıı·ss2darlara na~nı 

stttılabilecek? 

Ankara 16 (Telefonla) - Vak
fa ait hisseli mnhlul yerlerin, hisse
darlarına ne suretle satılacağına da 
ir layiha Meclis ruznames'ine alm . 
mıştır. 

Bu layiha bü~e kanunlan ile 
gösteril:niş olan müsaadeleri tevsi su 
retiyle hazırlan:mştır. 

Layihanın aldığı son şekle göre 
mesken ve müt=mmimatı ile mes • 
ken a.rsalarmda evkafa ait mahlul 
hisseler §U §artlar dairesinde hisse · 
darlarına tenzilatla teffiz olunacak· 
tır: 

Hissedarlar ken:lilerine yapılacak teb 
ligat üzerine m:ıhlul hisseye tefev · 
vüze talip odu\darını üç ay içinde 
yazı ile bildirmekle beraber, teffiz 
muamelesini ,de ondan sonraki üç 
ay içinde yapt:nnalan 18.zımdır; ak 
si halde rr.ahlul ~.isse umumi hüküm 
ler dahilinde arttırmaya konur veya 
§Uyuu izale edilir. Şukadar ki, teffiz 
muamelesinin üç ay zarfında bitme 
si resmi ve kanuni sebeplerden mü
tevellit ise muameleye clcvam edile
rek teffiz intaç edilir. 

Mahl•il hisse büt:.in hissedarlar 
talip oklukları ta~C:irde bunlarm hep 
sine mü§tereken ve aksi halde yalnız 
istekli ol:mlara teffiz olunur. An · 
cak mahlul hissedarlar arasmd a ve 
ilan lüzumu olmaksızın arttırma ya 
pılır. 

Mahlul hissenin kıymeti mahlQ · 
lün ınahiyetine eöre bina veya arazi 
vergileri kanunlarındaki hükümle • 
re göre tayin olunur. Bu suretle b t 
lunacak kıymetleri yapılacak tenzi
lat nisbetleri şunlardır. Mahlüle ait 
hisse dörtte üçten fazla olduğu tak · 
dirde yüzde 20, dörtte ikiden dört· 
te üı;e kadar olduğu takdirde yüzde 
30; dörtte bird-;n dörtte ikiY.e kadar 
:: "duğu tekdirde yüzde 40; dörtte 
bir ve daha a~:ığı olduğu takdirde 
yüzde 60 bulur.acak bedel ilk taksi 
ti ferag anında verilmek üzere birer 
sene fasıla ile on müsavi taksitte 
ödenecektir. T a1<sit!er faize .tabi ol
mayaca 1dJr. 

---=-<>-
Muamelelerde esas 

lira 
Anknra, 16 (Telefonla) - Devlet 

muamelelerinde liranın esas ittihaz 
edilmesi hakkındaki layiha ruznameye 
alınmıştır. 

Layiha hükümlerine nazaran, bU\ı
mum vergi ve resimlerin tahakkuku
na ve devlet borçlarının sübutuna esas 
olan mıktar ve nispetler değiememek 
şa.rtile, hazinenin makbuz ve tediye 
muamelatında ve hesap kayıtlarında 
lira esas ittihaz edilerek kuru§ onun 
kesri itibar edilecektir. 

Tahakkuk tahsil ve tediyede yirmi 
parn ve daha aşağı kesirler tay ve yir
mi paradan f a.zla kesırler kunı~ ib
lağ edilecektir. 

Orta tadrlsat kadrosu 
genişliyor 

Ankara, 16 (Telefonla) - Bu sene 
lise ve ortaokullardaki talebe sayısı 
yU.z bine yakındır. Bu ~ayı daha nrt· 
mak istidadını göstermektedir. 

Bunun için, orta tedrisat mektep· 
lerinde kadroların gcnif:lletilmcsi mak
sadiyle bir proje hazırlanmıştll'. Pro· 
je ile kadroya. 39 direktörlilk, 52 ynr
direktörlük iltıvesi tekl~ edilmektedir. 

NOTERLER KANUNU 
Ankara, 16 (Telefonla) - Adliye 

Encilmcni noterler kanunu layıh:ısını 
tetkika. başlamı~tır. 

Yunan Kr~Oo 
~®O@ırar~tta 

Atina 16 (Hı;susi) - Avrupa . 
dan dönmekte bulunan Yunan kralı 
•l• orgi DU tı'kşam Bclgrada gelmiş • 
m. Kral Belgraı:lda Yugoslavya kral 
naibi Preı•ı Pavle ile zevcesi pren · 
ses Olgannı nuıofiri olarak 36 saat 
kalacaktır. 

Haıp sanayi 
rında gevmiye ve 

ücret 
Ankara 16 (Telefonla) - As . 

keri fabrikalar harp sanayi kıtaları 
erler;ne verilecek yevmiye hakkın • 
daki layıha Medis ruznameaine alın 
mıştır. Llıyihanm encümenlerde al. 
dığı son §ekle göre askeri fabrikalar 
(kara, deniz, hava) kadrolanna da 
hil harp sanayii kıtaları erlerinden 
ehliyet 8Österen ve mesailerile mü . 
esseseye menfa1t temin edtnlere 
yalnız çalıştıkla·:ı günlere münhasır 
olmak üzere ka:rnni istihkaklarm • 
dan başka ayrıca yevmiye verilebi
lecektir. Yevmiyeler erlerin kıtala • 
lara iltihaklarından üç ay sonra baş· 
lamak üzere birinci sene en çok elli 
ve ilcinci sene yüz kuruşu geçmiye
cektir. 

ITasarru ta 
Kadının 

rolü 

Y cvmiyeler fabrikaların bat;.lı ol
dukları müdür v~ umum mi.idürlük 
lerce takdir ve tesbit edilecektir. 

Çin de vaziyet 
(tlstyanı birincide) 

gi bir küçük §ehirde değil, bütlin 
milleti azmi He bütün Çinin 
her tarafında köylerde yapılacaktır. 

Tekrar teessür beyanı 
Tokyo 16 (A. A.) - Hariciye· 

nazırı B. Hirota, bugün Jngiliz nota 
sınm tevdii şırasında hadise dolayı • 
siyle Japon hükumetinin teessürleri 
ni yeniden beyan etmiş ve bu kabil 
htıdiselerin tekerrürüne mani ol • 
mak için muktezi tedbirlerin alına
cağı hakkında teminat vermiştir. 

Tokyoda leeuür 
Londn.ı 16 (Hususi) - Tokyo 

dan bildirildiğine göre, Panay ha
disesi Londrad.3. derin bir teessür U· 

yandırmıştır. 

Japon matbuatı Amerikanın za • 
rannı kapatmak için memlekette bir 
nakti iane açılmasını teklif e<liyor. 
Bir çok kimseler Panay vapurun • 
dan batanlarla yaralananların aile

lerine Y9rdım o~mak üzere iane ver 
meğe başla~ı§tU'. 
Vapurwı aynini yapacaklarını~ 

Londra 16 (Hususi) - Şang · 
hay matbuatındrı telkin eseri oldu · 
ğu anla,ılan bi:: mektup çıkmıthr. 
Bu mektupta Amerikanın batan Pa 
ney vapuruna tnmamen benzer bir 
vapurun Japonlar tarafından yapı • 
larak Amerikalıl;\r& hediye edilece
ği yazılmaktadtr. 

Mesui olo.nlar azledildi 
Londra 16 (Hususi) - Sang . 

hayda ordu namına söz söylemeğe 
selahiyettar bulunan mahafilin jfa. 
de~ine göre Pan~y hadisesine sebep 
olnnların çoğu şimdiden azledilerek 
işlerinden uzakl. ştırılm~tır . 

Hadise nasıl oldu, 
Londra 16 (Hususi) - Panay 

vapurundan kurtulanlar tarafından 
hadise hakkın& verilen ilk mallı. • 
mat almmağa tJ:ışlamıştır. Vapurda 
bulunan znbitlc~ ve tayfalar Ame • 
rikan amiraline raporlannı vermi~ • 
!erdir. 

Fak::ıt şimdi ~en bir Amerikan 
mecmuıuıına muhabirlik eden Mars 
hail ismindeki gazeteci Daily Del • 
graf gazetesi nıııhebirine çok tafsi
latlı mnlurrıat "ermiş ve hadisenin 
cereyanını aydınlatmıştır. 

Sekizinci arttırma ve yeıli malı 
haftası münase'::>eteiy}e kültür ha • 
kanlığı talim ve terbiye dairesi baş
kan B. Ihsan Süngü dün akşam rad 
yoda bir kanfernns vermiştir. 

B. Ihsan Süngü imparatorluk dev 
rindeki kötü mali siyaseti anlatmış, 
buna mukabil l-,ı.JgÜn bu sahada ka
zandığımız zaferi izah etmiş, millet 
ve ailed~ki tas~rruf şekillerine ge· 
çerek demiştir ki 

Ailenin tasaı ruf yolunu tutma • 
sında en mühi:n amil, hiç şüphe y • 
tur ki, kadındır. Eve giren serveti i 
darc işinde en iistün rol onundur 
Bir servetin nasıl s~rf edileceğini i . 
dare etmek o serveti eide etmekten 
daha mühim bir iştir. 

Kadının bir ıaraf tan eve gıren 
şeyleri ~e;mektc, o şeyleri bozul • 
maktan, yıpranmaktan, korumak • 
r :ı•. öte taraftan o şeyiere ev içinde 
yeni bir terkip, yeni bir ahenk yeni 
bir kıymet vern:ekte m~essir bir 
rolü vardır ve l>u rol ana tasarruf 
me eJe;inde en büyük mevkii ve en 
büyük m~uliycti vermektedir. 

Türk kadını, tarihin en eski de • 
virlerindenbcri bu rolü en parlak bir 
yolda yaparak Türk ailesinin esasla 
rına s:.ırsılmaz :.ir meatnet vermİ§ • 
tir. Türk kadını son yıllarda bilhas
sa yerli mallarına memlekette rağ • 
beti knwndırmnk için açılan SBVCl§· 

ta üzerine aldığı yüksek vazifeyi 
canla boşla başmmak için hiç bir fe 
dakarlıktan çekinmemiştir. 
vet, kudret ve geref veren Türk ka. 

Türk milleti, Türk ailesine kuv • 
dını ile ne kadar iftihar etse azdır. 

Türk - Fransız 
(iJsı tarafı 1 in~ide} 

Heyet, Türk, Fransız bayraklariyle 
donatılmış olan istasyonda A.n.ka.ra 
garnizon kumandanı General Kemal 
Gökçe, Merkez kumandanı Albay De· 
mir, Büyük Erkanıharbiye harekat, 
istihbarat şubeleri müdürleri Feyzi 
Meneyuç, Muhtar Ulusoy ile Albay 
Razi ve binbaşı Sermet taTaf mdan 
ka.I'§ılanmış ve askeri bir kıta selam 
l"esmini ifa etmi§tir. 

Misafir heyet hudutta mihmandar
ları taraf ındıın kar171lanııuş ve heyet 
reisine de huduttan itibaren seyahat
leri için hususi bir \•agon tahsis edil· 
miştir. 

Fransız askeri heyeti saat 11 de 
Çankayaya giderek defteri mahsusu 
irnzahı.nu§lardır. Müteakiben General 
Huntzinger, Büyük Erkanıharbiye Re
isi Mareşal Fevzi Çnkrna.k'ı, Milli Mü
dafaa Vekili General KAzım Özalp'i, 
Hariciye Vekili Doktor Rti§tU Aras'ı, 
ziyaret etmiş ve bu ziyaretler iade e- 1 

dilmi§tir. ı 
:Misafirler ordu rniifetü§i Fahrcttin 

Alta.y'a, BUyUk Erk!nıharbiye ikinci 
Reisi General Asını Gündüz'e, Ankara 
Garnizon kumandanı General Kemal 
Gök~ye kart bıra.lonı§lar ve öğle ye
meğini Fransız bUyUk elçiliğinde hu· 
susi olarak yemi§lcrdir. 

Bu ak§am saat 20.30 da Büyük Er
kfı.mharbiye Reisi Mareşal Fevzi Çak
mak tarafından heyet şerefine Anka
ra Palasta bir akşam yemeği veril
miş tir. 

mülünc:!ye kadar tayyarelerin bom 

Bu nrnlumata cöre Panay bütün 
geçtiği yerlerde cumartesi giinü bir 
topçu at~ ne tutulmuştu. Born!J~ 
dıman tayyarel~tİ de pazar gunu 
hücuma ba§lamı~hr. U <: tayyare bir 
d~n mü~Lerek lv»mbardıman hare · 
ketine geçmi~lerd.ir. Ayni zamanda 
gemi iizerine t:Y.>mba atmı)aıdır. 

· bardıman!arına mitralyöz ateşi ile 
mkabelede devam etmiştir. 

Bu bombard1mnn neticesinde Pa 
nnyın köprüsü ı1elinmiş, telsiz tel • 
grof kaoinesi h.\rap olmuştur. 

Buralara 1 2 bomba isabet etmiş
tir. Sekizroomba vapurun güvertesi 
ne dü~ nüştür. Az bir zaman sonra 
bütün ge.ni har'1p olmuştur. Ku · 
mandan Hugh•s tayfalara gemiden 
c·kmalan emrİ'lİ vermiştir. Kaptan 1 
kendisi yanında muavin subay oldu ı· 
ğu halde vapur ılalgalar içerisine gö 

Gemiden çıkn!ann çoğu "Meian,, 
ismindeki petn_..,J gemisine iltica et
mişlerdir. Fakat birnz sonra bu ge
mid ... tayyarelenn hücumuna ugra
m!:tır. Ameri!~ah gemi tayfaları ge
minin yilnına v::tklaştıkları sm:da Ja 
ponlnr tnrafmdan mitralyöz ateşine 
tutulmu~tur. Bu ateşten kimse kur
tulamarmştır. K~ırtulanlar ancak ge 
minin icerisine l:a mnk suretiyle ya 
kalnrım- kurtan11ilmiş1erdir. Bu su-
retle kurtulmuş olanlar da yorgun
luktan ölüm derecesine gelı.1iş bu • 
lunuyorlardı. 

Hatayda umu
mi af 

(tlstycoıı blrincide) 
cUnha mahkftmlanna §amildir. Hal • 
buki Hatay istiklali için :mücrim gö
rülmilş olanlara hii.kiınler bilyük cU
rUmler izafe ctmi~lffi'di. Bu sebepten, 
siyasi mücrimler istliade edeınemiı:; . 
!erdir. 

Beyhude gayret 
İskenderun, 16 (Hususi) - İsken . 

derunda öldürUlmüş olan bir &meni
nin cenaze merasimi yapıldığı zaman 
Türkler de, insani bir vazife olarak, 
dükkanlarını kapamışlar ve bu mera
sime i~tirak etmişlerdir. Bu insani 
hueket istihbarat zabiti tarafından 
Türkler Ermenilere hücum cdeccklu
şeklinde bir tefsire tabi tutulmuş ve 
Türk Ermeni nnl~mnsını bozmak i· 
çin çalı~ılmışt:ır. 

Bakahm daha neler yapacaklar 
Antakya, 16 (Husu.si) - Rejim 

bayramı dolayısiyle Türkiyeye tebrik 
telgrafı çeken ve istiklale hazrrlan • 
maktan dolayı sevinciui izhar eden 
memurların vazıfelerine nihayet ve • 
rilmektedir. I-\'ırıkhan orman muhasi
bi Fethullah Teben de vazifesine ni
hayet \•erilen memurlar arasındadır. 

Sur iyede kahine tebdil 
Şam, 16 (Hususi) - Suriyede kabi

ne tebeddüliinün bir emrivaki oldu • 
ğunda ısrar edilmektedir. Muhalifler
den ŞehlM>.nderin başvekalet! kabul 
etmediği takdirde Cemil Marda.mm te
şekkül edecek yeni kabinede vazife 
almıyacağı ı;öylenlyor. 

İhdası tasavvur edilmekte olan se
faretlerden birine Frn.nsa ile :sıkı dost 
luk münasebetlerini istiyen mutedil 
bir zat olduğundan kendisinin Paris 
elçiliğine tayin edileceği söylenmek -
tedir. 

Antakya, 16 (Hususi) - Garo ts • 
kenderunda polis Amiri Artin Mahya
m hususi surette kabul etmi~ ve ya
rını saatten fazla konuşmuştur. Bu 
konuşmada Ermenilerin Araplarla bir 
le§mcleri ve intihabata bu suretle ha
zrrlanmalan hakkında direktif vermi§ 
tir. 

Suriyelileri Hatay'a Çağırıyorlar 
Berut, 1.6 (A. A.) - Mahaııt gaT.e· 

tolerln yar.dığına göre, Hata.y'da ika.. 
met hakkı oln.n Türk muhacirleri gel· 
mektedir. Bundan makaa.t llld>a.harda 
yapılacak intihabatta Türk unsurları 
lehine muvaffakiyct ihtimallerini ço
ğaltmaktır. 

Bu münasebetle Suriye matbuatı, 
Hatay'da ikamet hakkı olan Suriyeli
leri hiç değilse intihabat devresinde 
oraya gitmeye davet eylemektedir. 

-0----

Romtfnyada seçim 
k·ıvgası 

Bükıeş 16 ( A. A.) - Havas a
jansı muhabirinden ; 

20 biri-1cikanunda yapılacak o -
lan intih21bat i; in şimdiden girişilmiş 
bulunan mücadele, son derece şid · 
detlidir. Her gün kanlı vakalar zu
hur etmektedir. 

' 

Milletler Ce~~ 
yetine verdigı 

miz nota 
. ·rıcidt) 

(tlstyanı lJirı rı.nde 
kiycnin Ha.tay nı~eleşi ~. o?d 
savi hak ve salahiyet sah1~1 

nnı açıkca ifade etnıekted~·1tıre 
rejiminin emn1yeti de Til~ al 
Fra.nsanm müşterek Jcefnl.et~t 
dır. Hataydo. yapılacuk intlh nsS f 
ları da yine Türkiye ile Fr3 ~ 
smda konuşarak ve anlıı.sıl~ıı ıl 
luıımuştur. Bu takdirde acabıJ.e<Jell ~ 
hab:ı.tın teferruatını tcyiıı ıçill ~ 
talimatname ha?.rrfanırken 11 )<oJI~ 
taydaki Franmz idaresi ile ııcte ~ 
muştur da nyni derecede bU ~ · 
kası bulunan Türk hük~ ~ 
ve fikri sorulmağa hiç 1 / 
memiştir?. ~ 

!şte hükfunetin Milletler~ 
Konseyine vcroiği nota. ile ~· 
istediği ~y, bu sualin oeV8.-b. ~' 
Şu noktayı açıl:ca söyliye:ı:ı~ 

tay işinde Fra.n.s".zlarm k:.aır. ~ 
na bitaraf olmaları imkan sreııe' 
mzlan bu meselede bitaraf~~-~ 
meğe mecbur edecek olan uJ1 rY ... 
cak Milletler Cemiyeti ile ~ ~ 
na hareket eden hc.yctıerd • 11~ 
ler Cemiyeti ile onun n,a.nıın~ tı":.r 
eden komisyonlar Hat:ıyd~1lıııı~ 
idaresi karşısmda ihtiya.tlı ~~
cak olursa ister istemez bU ~·f 
ile bu heyetler Frans~zıa.rın ld ~ 
ra vasıtası haline girerler et;it:ejC d.I 
Cumhuriyeti böyle bir n . çııı ~'I 
tahammül edemez. Bunun 1 yerJ • 
birinde Hata.y meselesinin ~ 
).fillctler cemiyeti meselesi e~.~ 
sı ihtimali yok değildir. ~At!leW"ııif 
eıssese6inin devamında. ve se bÖ)'ıe • 
alakalı olanların şiındıden ~ 
ihtimal karşısında. dfkka.tll Jtil 
ğa davet olunması lazımd~ ~ 

Zannediyoruz ki h~Ill~tsl' U' 
nota bu hususta kafi bil" ~ f 
edecektir. Ortadaki ha.~1 >"~ 
tilmesi için lazım o~ h~ııetl~11,ti lac::ı.ktır. Aksi takdırde ?r (Jll"_,,J 
miyetinin üzerinde oturduğ\1 Je1;;~ 
bire"· birer kendi eli ile kcsı:~ 
verdiğine hukmctrnekte:ı tı ~ 
cek bir 5ey kaımaz. ASlft4 \J 

~ fl'; 
Bir Fransıt 5, 
man anlaşrtı!~ 

. gsti~~,-
Parıs, 16 (A. A.) - jle ~~ 

znoı vokill B. ChautempS ~ ııı~: 
bliyiik elçisi bugüne Sar d~ 0' 
daki Fransız - Alınan h~~~~ 
na.kalô.tı tanzim ~en bı1" ~,f!' 
hudut civarmda.kı pazı Uf~ ~ 
,nillkiyeti ho.kkında mu.ht~tlC• 1ıf 
la.r .imzalo.mı§lnrdır· BU _;:ı·ııııe61 <" 
de Sar meselesinin ballCJ'.'

1 ~J 
rine bU meseleler hakk,1n.d~ IJ'V" 
müzakereler nihayet bıtır 

ma;ktadır. ~ 

~ 
;_::==::;_:;;;;;;;;;~.;.;,;.;;;;;;;;;;;;;~· ..;.... __ --------7-4,09) ııt<'' 

Muhammen bedeli (22741) lira olan 1 No. h liste ve (1.
2
: ~O· İl ~ 

muhammen bedelli 2 No. 1ı liste, (1169, 35) lira muhammen bedelh harrııtıe11 1 69l 
• xnıı 61 • r 

(3315,63) lira muhammen bedelli 4 No. 1t liste, (3758,61) l~ ve (S ff-' 
delli 5 No. lı liste, (783,2i) lira muhammen bedelli 6 No, 1ı Jıste i ıc~16P' 
lira muhammen bedelli 7 No. 1r liste muh teviyatx Ankara garı urnıı!11ıcar•d' 
nı~att 3-12-937 pcrıembe günü saat 15 den itibaren ayn ayrı Arı fr'' j 
binasında kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

10
5

1
51) 

1 ;ç~ 
Bu i~e girmek istiyenlcrin 1 No. 1ı liste muhteviyatı için (~te~IY'tı tıl'fl' 

No. lı liste muhteviyatı için (928,06) lira, 3 No. 1ı liste Dl Ji&te 111ıı ,ıo ~ 
(87,70) lira, 4 No. 1ı liste muhteviyatı için (248,67) lira, 5 No. 11

• ~e 1 •11 r 
yatı için (281,90) lira, 6 No. lı liste muhteviyatı için (58,75) ıır:ufl ta1;, 4' 
liste muhteviyatı için .de (270,88) liıalık muvakkat teminat ile ka~ sııııt 
_iği vesikaları ve Nafia müteahhitlik ve ikası ve tekliflerini aynı ,fd' 
~adar komisyon reisliğine vermeleri Uzrm dır. ı-JaYdıı'f) 

Şartnameler parasız olarak Ankara da ınalzeme dairesinden. (S3Z 
tesellüm ve sevk şefHğ'nden dağınlmaktadır. 

Naf:a Veka~etinden .ri'a,,e~;;; 
3-1-!:>38 Parartesi g.Unü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaı;t~ 1etı1'ıı 

!iltm~ Komisyonu odasında 2940 lira muhammen bedelli 12,000 a e , 
•.:anı demirinin açık eksiltmesi yapılacaktır. p1" 

• oel'I Muvakkat temınat mıktan 220 Ura 50 kuru~tur. .. 10ıurı . 
Bu işe ai.d şartname ve nir evrak Vek:ilet malzeme Müdur 11ııııı1' 

syz olarak alınabilir. da ıı••'' 
İsteklilerin 3-1-1938 Pazartesi .gilnü ıaat 15 de Komisyon 

maları lizımdır. .(8393). 



la Le11azım •a
laıa koml•gon 

llllnlaıı 

~edilen bedeli (5275) ~ 
(il) kalem muhtelif cinı •• 
Yit ıebze, 22- Birinciktnun-

1~nı rastlaya!'\ Ça11aınba ı;inU 
de ı>azarlıkla alınmak üzer~ mil-

2 h konulmuttur. 
- lıba ıs kalem yaş seb.ıcnin 

t tenıinatı (395) lira (63) 
n:lup, ıvtnamcıi Komiıyondan 
a Parasız olarak alınabilir. 
~ lıteklilerin 2490 Myılı kmun-
9' •esikalarla birlikte ve bclU 

laatte Kaaımpaıada bulunan Ko-
ıı,uracaatları . (8401) 

1 • • • 
'8 Birinciklnun 1937 gününde 
a blibıakasaaına istekli çıkına

( s.ooo) kilo ddeyağ, 20 Birinci
tg37 tarihine rastlayan pazarte

laat 14 de pa.zarhJda ahnmak 
~saya konulmqtur. Tah-

'diıen bedeli (31,150) Undır. 
lluvakkat teminat (23H) lira 
~I olup, prtnamesi (156) lıcu
;.-qbilinde Komisyondan her giln 

t ••• 
''l'alumn edilen bedeU (13711) 
(2Q) kuruı ola (331,840) kilo 

28- Blrid..:lkhun- 1937 tarihine 
llJr gilnQ IUt 14 de kapalı 
~ llmmü ilsere arilnakuaya 

a ttw. 
' llllftkkat teminat (2521) lira 
k,ı"Ut olup, prtnaaıeml (169) 
llıııkabilinde Jromityoııdan her 

& '1ıııabi1ır, 
""""' lstekliJerift 2490 1&yıh kanunun 
hıLo~de tanzim ecMcelderi lra
~ ınelctuptamu en seç belli rUa 

"ıatttn bir aat eneHnı kadar Ka
bulunan Komisyon Ba1Jcan

ıa..1r:buz mukabilinde vermeleri. 
(3231) 

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

bol'.:un temini için utılma11n1 
~iltn 55 elli bq çunl U1l 

' 917 tarihine mUudif Cumar
\ :.f'ııu saat ıı den U e kadar Gala-
~ Millet hanında nmin katta 
\L. ~ •çak arttırma• yapılarak lttıla
~ taliplerin mahallinde memu-

~lon 11111 olanur. 
(24017) 

it AN 

~ Lisesinden 27-9-934 ta
~ (2421) numara ile aldıjım tas
~ zayi ettim. Yenisini alaca
~kiıinin hükınü yoktur. 

993 Naci Omer 

•ettin Al8ugun 
&ün ubahlan wskia buç\ll• 

.. 17 deq 20 ye kadar UJe 
) ,,_e apartman.lan ikinci daire 

~da baltalarını kabul eder. 
~ be tai glinleri 14 den ıo ye ka 
' •talann1 parasıa. Kurun, Ha 
'-· OlaaY\aculunu dalrupon mub
~de 

llhaayene eder. Telef: 23953 

~--
l<URUN-. 
4.BCJNll TARlrBSI 

Gayr!menkul Malların Açık Arttırma ilanı 
Çorlu tera Memurıutandanı 

SatıhOa çıkardan gayrlmenkullerın 
s.ı..a.1:n ? ....... , •• 

Lira K11n11 

Çorlu· Balabanlı çiftliii Karapınar 
Çiftlik ı.:ivarı Döııüm 

Bayilk arpalık 
Çukur arpalık 
Harman arkası arpalığı 
Sancıktepe mandırası 

Karaağaç ovaıı 

Karaağaç ovası 

Kara topraklık 
Rum pınan ve Bostandere 

incirli ııvatr 
Karaköy yolu 
Karapınar 

ICaraprnar 
Damlarca 
Karpuz kın 
Keıit dere yolu 
Karaçalı 

KügUık arapça 
Çanta ballan ~inn 
Buma çiftliii civarı 
Çorlu Karaköy çiftliği külbe arpalığı 
Külbe civan 
Kut dere 
Siban pınan 
Büyük tepealtı 
Çan~a yolu 
Karapınar mezarhgı 

Karaköy hududu 
Eski k:olald 

240 d8alm tarlama HO ta Bq pyf hiMeei. 
6 harman yerinin 160 •a p.yi Bet hissesi. 

3.47 dönüm tarlanın 80 de fByi Beı hiasesi. 
164 dönüm tarlanın 80 hissede Şayi Beı hiaell. 
219 dönUm tarlanın 80 de pyi BCf hissesi. 
499 dönüm tarlanın 80 de pyi Beı hisseli 

1304 dönilm tarlanın 80 de ıayi Bet hisseai. 
1045 danüm tarlanın 80 de 13yi Bet hiaeel. 
608 dönüm tarlanın 80 de pyi Beı hi11eal. 
307 d6nilm tarlanm 80 de J&Yi Bet hiaeeal. 
358 danUm tarlanın 80 de 13yi Bq hilleSi. 
321 danüm tarlanın 80 de Beş şayi hissesi, 

1012 danilm tarlanın 80 de pyi Bq hissesi. 
394 dönUm tarlanın 80 de pyi Bet hissesi. 
585 dönüm tarlanın 80 de pyi Bet hiueai. 

2197 dönüm tarlanın 80 de pyi Bq hissesi. 
611 dönl\m tarlanın 80 de pyi Bet hillCai. 

1191 dönilm tarlanm 80 de pyi Bet hissesi. 
480 dönüm tarlanın 80 de pyi Bet hisaeti. 
210 d6nl1m tadanın 80 de Beı pyi hiueıi. 
440 döallm tarlanın 80 de tayf Beı hiaıeai. 
150 Mnilm tarlanm 120 de pyl Bq hissesi. 
276 d&nftm tarlanın 120 de ıayi Bet hl....ı. 
106 d6nilm tarlanın 120 de pyi Bet hiueai. 
145 dlSniim tarlanın 120 de pyl Beı hiueai. 
180 d&ıllin tarlanın 120 de ıayl Bet hi•eai.. 
200 danllm tarlanın 120 de pyi Bq hilaeaL 

2983 d6nilm tarlanın 120 de pyi Bq hiaeai. 
. 2438 danilm meranın 120 de pyi Bet hiaeaL 

35 danam tarlanın 120 de .. yi Bet hiueai. 
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22 
25 
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1t 
50 
25 
40 
84 
91 

" 95 
78 
94 
46 
27 
35 

94 

$6 

88 
11 
51 
25 

8 
4 

63 
44 

Arttırmanm yapılacaJı yer, glln ve mtr ilk arttuma 24-1--938 Paarteal uat 14 • 16 da ve son arttırma ik 
8-2--938 Salı ıtlnl yine ayni saatte Çorlu ba 11_.,dup odasında yapılac:akbr. 

1 - Çorlu tapu dairteinln ilkkinun 321 tarih ve 64 • 84, Hulran 327 tariA w 541 • 556 a)'dannda kayıth olup 
mevki. cim. miktar w taWir olunan kıymetleri yukanda yazılı 1>uluna11 pyri menkuDcriıı aıttırma pıtnameei 
IS.12-937 ıünUnden itibaren herkelln görebitmetl için açıktır. İllnda yazılr o1an1ardaa fula maliUnat almak isteyenler 
918/6 •Jdı doeyamın alrmek isin memuriyetimbe aıilracaat etmeleri. 

2 - Arttırmaya iftirak için yukarda y~ kıymetlerin yüzde 7 ,5 ııiabetinde pq veya milli bir bankanın teminat 
mektuba tevdi edilcl:ektir. 

3 -ipotek uhlbi aJacakWarı. diğer aWradarlann ve irtifak balda ahlpt.rin.in pyri menkuller tısedsldeld haklan
aı, huıuai,te fala ve masrafa dair olan idaJalanıu ifbu ilin ıününden itibarell 20 ıU.n tçbıde evrakı mU.biteleriyle bit
likte memuriyetimb:e bildirmeleri icap eder. Abl halde baldan tapu aicilliyle eabit obm4ak~ mat bedelinin payla.-
sından hariç kalırlar. 

4 - Göeterilen ı\blde arttırman iıtirü edenler arttırma tutnamnhü okumut ve lilzumlu iahatr a1ımt ve bunları 
tamamen kabul etnıiı lıd ve itibar olunur. 

5 - Tayin edilen nmanda pyri menkuller ilç dera bapnldıktan ıonra ençok arttrrana ihale edilir. Ancak arttır· 
ma bedeli muhammen kıymetin y.ıade yetmiı betini bulmazaa en çok ırttıra nın taahhUdtl baki katmak prtiyb art
tırma on beı cün daha temdit ve 15 inci &{inü ayni aaatta yapılacak arttırma.da aatıı bedeli yüzde yetmit beti bulmak 
şartiyle en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedelle alıcı çıkma.na ihale yapıl mu ve 2280 saydı kanuna ıare satıf 
Mile ceri barakılır. Ve arttıranlar taah biitlerinden 'kurtWur. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan Jdmee dertıaı parayı ftl"Dltne ihale karan feah olunarak kendisindın 
evvel en yükıek teklifte bulunan kimse arHtmit olduiu bedelle alma fa ıazi o tura ona, ran olmana veya bulunmana 
hemen on bet gtln mlldcletle arttırmaya çıkarıbp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale aruınckki fark ve seçen günlır 
% de 5 t111 heMp olunacak faiz ve diğer zararlar ayri:a hlllane hacet lmlrn1dan memuriyetlmlzce alıcıdan tahaD olunur. 

ıstanbul DefterdarlıQından: 

Sıra MiWlefb. 
No: Adı 

1 Talısin 
2 Abdullah 
3 Emin 
4 Behlül 
5 Tahir 
6 Mehmet 
1 Recep 
8 Lutfiye 
9 İsmail 

10 Zekiye 
11 Makbule 
12 Suat 
13 Şakir 

14 Şerife 

15 Mahmut 
16 Ahmet · 
17 P'at1J\il 
18 Münevver 
19 Hayl':inniaa 
20 Ayge 
21 lmıail 
22 İbrahim 
23 Mehmet ı 

24 Abdullah Nd.:de1. 
25 Hikmet !llkret 
26 Elif 
27 Sultan 
31 UmmUhan 
29 Emine 
so Sultan 
31 Huan 

Mahallesi Soblı 
Kariye Fevzipqa 

H üsaınbcy Esiri mutafla• 
Ktımasti Mıhçılar 

,, Atpuan 
Karabat Fnzipap 
Hatice S. Melekhoca 
Kırk Ç. tu~Y• 

A. Şetı11ı'!ddin Kürkçü Bqı 

.. " 
t. çavut Gizlb miya 

,. ,, 
,, .. 
" ,. 

Beyazıt ağa Kalburcu M. Cami 

" ,, 
" " Sultan M. KaragUmrilk 

Haydar C. Hocapap konağı .. .. 
•• .. 

Bak:bey 
Sanmusa 

,. 
Nevbahar .. .. .. .. .. 

"' .. .. .. 
Sarı kusa 
Bakı bey 

" .. .. 
,, 
H 

•• 

v ...... 
Mddısn 

No: tlllli Semai Ur. Kr. 
222 Elanekçi 936 42 06 
12 Yelkenci 987 6 22 
20 Kund.aruı ,, 5 t9 
ıs Ahırcı .. 3 11 

221/1 Kahveci ,, ıs 90 
89 Terlikçi 936 12 98 

114 H~ 987 ı 88 
4/4 • 936 42 

" .. 936 1 26 
3 ~ 986 1 g2 .. 

,, .. 
7 

" ,, 
'17 
44 .. 
,, 

" 
" 11 

" ,, 
,, 

" 
" ,, 
,, .. 

" ,, 
.. 
" 
•• .. 
" 
•• 
,, 
.. 
,, 

,, 
" ,, 
,, .. 
" 
" 
•• 
" 

,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

937 
936 
9315 
936 
986 
936 
937 
987 
937 
937 
987 
987 
987 
93'1 
937 

ı 92 
1 
ı 

1 
l 

1 
7 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
7 
7 
7 
1 
7 
7 

92 
92 
Ol 
62 
62 
80 
32 
24 
24 
24 
24 
68 
52 
52 
89 
89 
89 
85> 
89 
19 

Nfti 
Kazanç 

" 
" .. .. 
,, 
,, 

Veraset 

" .. 
., .. 
" .. 
" 

" 

" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
., 
,, 
" ,, 
.. 
,, 

. ........ ....... 
N• 

51/16 
57/13 
50/9 
80/9 
5/16 

83/H 
8~/14 

4/56 
i/57 
4150 
4/51 
4/52 
4/53 
3/69 
3/70 
3/71 
6/31 
6/ S 
6/5 
6/5 
6 / 6 
6/7 
7/41 
?/47 
7/48 
1/79 
7/78 
i/Sl 
7/80 
1/83 
7912 

Fatih Maliye lubeıine bağlı olup yukarıda adı ve iti yudan milkell•fl•r yapılan aramaya rağmeıa clttdUdırl ... 
rntı bulunamaımı ve yeıü adreılcrini de bildirmemiı olduklarından hizalatmd& yaah kuanç YI Yeruet ftl'sllniu al4 
ihbarnamelerin k'endilerint tebliği mümkün olamamııtır. Hukuk UıulU Muhakemeleri kanunun 141 - 142 net mad~elerf 
hükümlerine tevfikan tebliğ yerine geçmek ibere keyfiyet ilin olunur. (8408) 

1 LAN 
htaılbuJ A•li:r• Birinei Hukuk 

Mabkemeainclen: 
Foti Haralambos tarafından Ortaköy

de Dereboyunda Tüfekt..:i Bahri sokak 
ı 4 No. lu1ıanede Mümtaz aleyhine açı-

lan fokkih.teis davuından dolayı kendi
ıine g6nderilen davetiyenin ilcametgihı 
humnm meçhuliyetjnden bahisle mil· 
bqiri tarafından iade edilınnl Userine 
illnen tebligit lcraama karar "rilmit 
olmakla mahkeme günü olarak tayin 

edilen 17-1--938 saat 14 de mahbme
Y• celmeal veya bir vekil ıöndermeal 

abl talr.dirde muhakeınenin ıll}'abetı ce
reyan ed«elf davetiyenin bndllinı 

teblii edilmiı •plmuı için Oh olu-
nur. ,(V. P. 1112), 

Harici Aalıeıl llıta-
11tı l/Anlar ı 

Çorlu mzntebsmda yaptı:nlacllr olaıı 
Bd adet (P) tipi Haıpr hamam ve 
s•-.• yeri mutbak ve tesisatı ~ altı 
adet erat pniyonu İnpatma talip çık
maıdrğmdan yeniden kapalı .zarfla ek
siltmeye kommlftuı'. Hepeiniıı keşif 

bedeli 509 bin Z24 lira 18 kunattur. 
İhaleli .20. 12. g37 puartesi cünl1 u
at lS cletlir. tık teminatı 21119 liradır. 
ş.m Hml kqif ve projeleri 2547 ku 
l1lf& 11. JI. V ekAJeti SatmaJmp Ko • 
mlajwandau almır. 

Ebikemeye sirecelder bnuıu temi 
nat ve 2490 •;,ılı lamanun 2, S nc:ü 
maddelerinde JUllı be~elerle idaıi 
tartnamesinia 4 Ddl 1DIMldesiain (F) 
fıkraamda yum "ftPibJan ile birlik -
te teminat ve teklif mektuplanm ihale 
saatinden bellemebal bir aut evvel 
Ankarada M. ll. Veklleti atmalmp 

komisyonuna "'Cnneleri 

(6JO) (1111) 

SAYI 
Rize ukerllr flllıeli •daı ahmf oldu

ğum aüerlik ,._,.,. u •yi ettim. 
yenisini~ ..... hı blkmU 
yoktur. 

RiwüaK ı ltthlfid 5 idea 
Galatacla ...... ., ......... Ka-
aplar ....... l/S Ne. .. w.. 
veci rn '' .......... 11.,-. 

2AYI 
ramt BIDkrwc!aia aJdıtma 12os2 

numaralı taaamaf\:Orodmwtır zayi ettim. 
Yenfsinl çıbnıca1n9"aa eeJrisinfn hük
mll yoktur. . . 

1 LAN 
llbulltal Betim• icra M whiiua-

Hacb edilerek aatılrnaama karar ve· 
rilen ve Sultanahmette Türbede Güven 
prajında bulunan 2322 plaka saydı 
otomobil 20-ız,:...g37 tarihine mliudif 
Puarteal gUnU uat on iki ile on üç ar• 
unda açık arttırma auretile satılacağın
dan almü iıteyenlerin yazılı gün ve sa
atte mahallinde hazır bulunmalan illa 
olunur. (24012) 

t LAN 

No: '15661/J 

t......_. Dördünei NoterilUfea: 
Beyoflunda Şiflide Halhkarp ri l.:ld 

desinde 221 sayılı evde oturan Onnik 
Dailarollu ile ayni caddede Zamuı &• 

partımamnm 359 /1 sayılı daireafnde 
otaıra.ıı 'Madlen Viyolet BatuDutotlu •
ralannda akdeyledilderl evlenme ile 
birlikte mallannm •ureti idaıal hak
Jmıda mal aynlığı usulilnll muk&Tele ete 
meleri haebiyle hyfiyet alelusul ilin 
olunmak iizere KURUN pseteeine 
ıönderildi. 

(24001) 

1 LAN 

Oaküdar Asliye Hukuk Hikimlilia
cleta: 

Kuleli Askeri Liaeıi tedriaat direktl
ril Arif Hikmet Betil •ekili avukat Yu
ıuf Kemal Kutluata tarafında Balm
köyiinde Zeytilnlükte Galip pılaolu 
yanmdaki eYde oturan Arif Hikmet ka
mı Y ap.r aleyhine açılan boşanına da· 
vaunm yevmi muhakemesinde mtıdda· 
leyba Yapr mahkemeye gelmediği'lden 
CJYC'P karan ittihazile m:.iddeiııin ,ahit
leri istisna edilerek miiddaleyhanm 
millrif ve k:ocuı tcrtfini bu ıuret~ ih• 
W vo bu yibden beyinlerin.de ıeçim
aislilı oldufuna fal1adet ederek İfbu 

~ b&bıne mllc!daleyhaya cı
yap b1'U1 tebUliae karar wrllmit " 
mlidclalı7banm lkametcllunm meçhu • 
llyetlne mebni bu baptaki IJY&P karan 
muhakeme ıdi-.anhancaine talik edilmit 
olduiundan müddaleybanm ifbu cıyap 
branna karp bet cl1a sarfında itiraz 
etmedili •• 27-12-937 pazartesi uat 
10 da mahkemeye celme4ili ıurette 
bir daha Dlllskemeye kabul edilnıiyerek 
baJrlcmda icap eden karar ittibu oluna
catı iJb olunur. 

,(2i006) 
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•• 
CstünUlk ifada edllmaz, ispat adlllr. 

Yalnız RCA, kendi clhazıarınln üatünlü~ ' 
' tünü size bizzat müşahede ettirmekle ispat eder. Zarafetl,randemanı,tablT 

.thenk kablllyetlla temayüz eden 1938 modeli RCA radyolarını dinlemeden, 
yüksek kalltell bir ahize hakkında bir fikir edınemez•lntz. ' 

Evveıa bir R C A dlnıevı!:'ız. 

118 ıt·4' Modalı 

$ lambalı 
1 T·• Modeli 

6 lambeh 

18 T:.e::i.Mİıdeıt" 

e lambalı 

O@JJ 
o o o o 

.. • 
• • 

Bütün erkekleri teshir cdebuıraın. I:Slr mımamsm ıg1le· 

le::i cezbettiği gibi, cilt için gayet &ahit ve son derece ya
pışan ve gayet ince olan bu yeni "Birde dört pudra,, yı 
tecrilbe et. 

lşte, kimyagerlerin ve kadınların 50 
&enedenberi aradıkJaıı pudra, günde 
bir defa pudralanmak kafidir. Cildi
ni% için aon derece yapışkan ve ga· 
yet ince olmak itibariyle yüzünüzün 
ve burnunuzun parbklığı ebediyen 
zail olur. 

Dışarda, yağmur ve güneşte, dahild .. 
st.:ak salonlarda (resimlerde gördü
ğünüz gibi) her şeyi yapabilirsiniz. 
Suya. gilneşe maruz kaldığınız ve 
dans ederek terlediğiniz halde tenin 
şayanı hayret safiyetini muhafaza 
edersiniz. Akıam üzeri yorgun buru
şuk bir yüzle evine avdet eden ka.dın
lar, ciltlerini tazeleyip gençleştire

bilirler ve birkaç yaş daha genç gö
rünmeye muvaffak ulurlar. 

Bu pudra gayet beyazlatıcı ve kuv-
vetlendiricidir. Yüzde hiç bir vakit 

leke ve tabaka halın de gözükmez. ni adeta tabii telakki edeceklerdir. 
Gayet ince olması itibarile cilddc o Siz de bu sihramiz, gayet ince ve 
kadar güzel ve muntazam yapışır ki son derece yapışkan "birde dört" 
me\4 .;udiyeti bile f.irkedilemez. En pudrayı ısrarla ve markasına dik-
samimi dostlannız bile (Bu pudra kat ederek isteyiniz. Neticesinden 
sayesinde) teninizirt cazip gUzelliği. memnun kalacaksınız. 

•• -
l - Şartname ve numunesi muı~ib"nce 20 X 25 eb'adında 10.000.000 

Mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 
II - Pazarlık 24 - 1 • 938 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 d: 

Kabataşda Levazım ve miıbayaat Şubesindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 
111 - Şartnameler parasız olarak herı;:ün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
IV - Eksiltmeye iştirak ctmf'k isteyenlerin Mantar nümunelerini müna • 

kasa gününden 5 gün evvelfne kadar in hisarlar Levazım ve mübayaat Şubesi 

MUd:irlUğüne vermeleri lazımdır. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 37,5 güvenme pa-

ralariyle yukarıda adı ge!jen alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (8171) 

fstanbul Komutan-ı 
lığı ilanları 

Çatalcada göstcriletck mahalde bir 
paviyon inşası kapalı zarfla ihalesi 
27- ı nci Kanun- 1937 Pazartesi günti 
saat 16 da yapılacaktır. Muhammen ke

şif bedeli 30424 lira 64 kuruştur. Şart
namesi her gün öğleden evvel Komis· 
yonda görülebilir. İsteklilerin 2282 li
ralık ilk' teminat makbuz veya mektup

lariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesikalarla Na
fia Vekaleti Fen Müdürlüklerinden 
alacaklan Ehliyet vesikalarile beraber 

ihaleden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarının Fındıklıda K,,mu
tanlık Satınalma Komisyonuna verme-
leri. (8164) 

• • • 
İstanbul Komutanlığına bağlı kıta· 

at ve müessesat ihtiyat.:ı için 10.00( 
kilo çekirdekli kuru üzümün açık ek-

siltme ile ihalesi 24- 1 nci Kanun- 937 
Cuma günü saat 15 •de yapılacaktrr 
Muhammen tutarı 2250 liradır. Şart

namesi her gün öğ1eden evvel Komiı· 
yonda görü1ebilir. İsteklilerin 169 li
ralık ilk teminat makbuz veya mektup
larile beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 neti maddelerinde yazıh vesika -
larile beraber Fındıklıda Sahnalma 
Komisyonuna gelmeleri. (8165) . . ~ 

Selimiye kışlasının Çatısının tamiri 
ihalesi kapalı zarfla 4- Kanunusani-
1938 Sah günü saat 15 de yapılacaktır . 
Muhammen ke§if bedeli 25,110 liradır. 

İlk teminatı 1884 liradır. Şartnamesi 

her gün öğleden evvel komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat •llak
buz veya mektuplariyle ve 2490 sayılı 

kanunun 2. ve 3. üncü maddelerinde 
yazılı vesikalardan maada Nafia Vekale
ti Fen Mü.ci:irlüklerinden alacaklan eh
liyet vesikalariylc beraber ihale eünü 
ihale saatinden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplnrım Fındıklıda 

Komutanlık satın alma Komsiyonuna l 
vermeleri. ( 8398 

•• T·•·•oes.u 
• lambılt 

T. L. 170 

. l 

T.C. 

zrRAAT BAN~ASI 
PAQA\l OtANIN 

't'ÜZÜ GÜLER 

' 
12 Birinci kAnundan 18 birinci kA

1111119 

kadar Ulusal 'l.,asarruf haftasıdır 1,13k 

Bu hafta içinde kumbarası olnııyan her Türk bir kur~~b:ır;du~ "-" 
para hiriktirmeğe ha~laınalı, kumbarası olanlar dn ınüıuku~:r. ) 
dar para yatırarak ulusal tasarnıf u arttırmnğa çal~rnnhdır ğı (10 

Bu lıa/ta it;inde bcmkamızdal•i ta$arruf lıesaplarına e~~' ~~ 
on lira yatıranlarla (10) on limlık yeniden bir ta.~nrruf ,;ıs ki~ 
mnlar arasuıda 2 Mart 938 de krır'n çcldlere!. 1.-n.:nnanlardr ,. b'' 
muhtelif nisbeılerde (1.000) birı lira il;ramiye dağııılaca ıı dı1' Şo ,. 

Yalnız, bu kur•aya i~tirak edehilmek iı;in yntırılan ~arbıt~ 
1938 nihayetine kadar en a~ağı (10) on liralık bir bakıye 
ar icaheder. _ ~ 

- ,.. s 
Sahibi: ASIM US Ncıriyat direkt~: ;8cfİJ' 


