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Hatay'da boş gayretLer Fransız Askeri Heyetiyle 
Yurt kaçakları •• k I d .. · b 1 d 

\r asıtasile Türklerle Arapları muza ere er llll aş a J 
biri birine .. düşürmek istiyorlar Suriye Başvekili 'Pclristen An- 1 
b Antakya, 11 <Hususi> - Hatayda karaya geliyor 
Q 1 1 -o' yeni rejimin ilanı dolayısiyle köylerde - t • • 1 t 

\t nası ı umu- bayrama iştirak eden TUrkler ceste HOk UITle ımız e emas 
ceste tevkif edilmektedir. Mosdana kö mi af? yündcnMehmctilcSanaralıBekirve v e müzakerelerde 
Reyhaniycnin Geli köyilnden Akkaş ~" ~dan anlaşma ta tbi k 

1411)~ 
~ginl gösleı-lılyor, dl-

oğlu Ziya, Ömer a.ğn karakoluna ve b U 1 U nacak 
Cum nahiyesinden Haydar oğlu Ömer 

~aıtan tatblkına elden 

lı!!_,dlğl kadar mani 

'!'ur o lunuyor 

de Cum karakoluna scvkcdilmişler ve 
Iı"'ransızlarm emriyle hapsedilmişler -
dir. (Sonıı sa.6 8il 2) 

--o-
Komisyon 

raporu 
Hahlıında lıülııimeti-

~ı~ ile Frnnsa arasında Hatay 
~iıt he ~ı im~landığı gUndcnberi i
~~ ~ klenen bir umumi af işi vardı. 
~ Unıi aftan istifade edecek olan
~i 1 ~aşında Hatay Türklerinin istik· 

~,; ÇaJışnıı§olmakyüzUndcnhap.. miztien talimat alan 
~lı~tı1lnıı§I,. yahut hudut harici mem-

tn~·re gıtmcğe mecbur edilmiş o- Murahhasımız 
~lldaŞUnevver ve hamiyetli Hatay va-

Cenevıreye 
~D<dJBy@ır 

~ :arı bulunacaktı. Bu af i§i bu
l'n kadar beklendiği halde bir tür

~l'da!1hnamıştır. Buna mukabil, Ha-

~ ~elen son haberlere göre, sa- Ankara, 17 (A. A.) - Hariciye ve-
~tnı hatı~ ceza ile mıı.hkfım olan bir- kili Doktor Rüştü Aras'ın katıöi umu
r af .a.cll suçlular hakkında umumi mi Numan Menemencioğlu ve Millet-

lr llan olunmuşturve öyle nnlnşılı- ler Cemiyotinde Türkiye daimi mu
' 

1 
adi zabıta vaJt'alarmdnn mah- rahhası Necmettin Sadak bugUn Ha

~lanıar hakkındaki bu af karan tay intihabatı hakkında Milletler Ce
d ~umwniyede siyasi mahkfun- miyeti tarafından Hataya gönderilen 

1 aır af yapılnuş gibi bir hava u- komisyonun hazırlandığı rapor etra-

Fransız askeri heyeti An karada Fransız sefaretinde 

Anka.r:ı, 17 (A. A.) - Şehrimize Başvekili B. C-emil Mardanı önlimilz
gclmiş olan Fransız askeri heyeti ile deki hafta içinde Ankaraya gelecektir 
müzakerelere bugün Genel Kurmay Burada birkas gün kalarak hükfıme
Başknnlığmda başlanmıştır. timizle temas ve müzakerelerde bulu-

Mi.safirler öğle ve akşam yemekleri- nacaktır. 

ni Ankara Palasta ycmislcrdir. 

Japonyaya 
karşı 

Amerika 
Daha şiddetli 

davranacak 
Va.,ıngton, 17 {A. A.) - Panay top

çekerlnin batmlınası hft.dise.si etrafın
da. hariciye nezaretine gelen son ma
lfunat, VR.§in.gton'da çok fena bir te
sir hasıl etmi~. Amerikan hü.kfune
tinin Japonyaya karşı dıı.ha azimkfır 
bir hattı hareket ittihaz edeceği anlıı
şılma.ktadır. 

Diğer taraftan Nanklndeki Ameri
kan bilyUk elçiliğinin Japon askerleri 
tarafmda.n işgal edildiğine dair ga
zet.clerde çıkan haberler resmen ~Y
yüt edecek olursa, Amerikan hUkfı
metl Tokyo nezdinde şiddetli ikinci bir 
protestoda da.ha buluna.ca.ktir. 

Yeniden Nota Verildi 

Londra, 17 (A. .A.) - Gazetelerin 
yazdığına göre Amerm Tokyoya 
Ya.ngtm hadiseleri hakkında yeni bir 
protesto notası tevdi etmi§tir. 

Londra, 17 (A. A.) - Daily Express 
(Sonu: oo 7 8iı 1). 

~rnıak istenilmiştir. fmda görill'mllşlerdir. 
h~Yda Ya.pılnn bu umumt affin Hfikfımetimizin bu hususta.ki noktai 

1 
nedir? Bu memlekette tatbik na.zarı hnkkında talimat alan dnirni 

~k Yeni bir istiklal rejiminin baş murahhasımız Bay Necmettin Sadak 
1 hem içeride, hem drnanda du- Milletler Cemiyeti Konseyinde hazır 

vt btı k ve anlatmak için değil mi? bulunmak üzere pazartesi günü Ce

Suriye Ba§Vc1:ili G<Jliyor 

Paris, 17 (A. A.) - Suriye Başveki
li Cemil Mardam bu sabah Paris'teıı 
hareket etmiştir. Cemil Mardanı An
karaya gitmektedir. 

~ ı. Yle bir umumi aftan istüade e- nevreyc gidecektir. l{ler· 
~ ın başında myasi mahkfımlu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
;ın llıası lii.zımgelmez mi? Buna E e b e 

Ankara, 17 (Telefonla) - Suriye 

cetı.liataydailiı.nedilcnumumiaf • srarengız ır h~ döğür;ıme ve sö\•iişme kabilin-
1\:tı lrlakım suçlar ile hapsedilmiş 
~a hasredilmiş, bütün siyasi ' e t 

Otobüs davasında son safha 

Müddeiumumilik Ahmet 
Emin }'alman aleyhine 

bir dava ikame etti 
1 ~~'bu tarzı hareket müstakbel Ha 

. tnlar bu a:ffjn dışında bırakıl- cı n aye 
\1clı:resine karşı bir suikasttcn 
? hır tabir ile ifade olunabiJir 

Protesto salhDbD Avliiln Bayer m ltll <9'1· 
deDumumôBl~e ça<fjaıroDayor 

~~İl} d·kk 
kı 1 n.te değer olan ciheti §U-

~ liatayda bir taraftan böyle u
\ le~ ilan cdiliyormuı;ı gibi uydur
~ı~rt~plcr ,.e nUmayişlcr ya.Pılırken 

ela b81Yasi mahkumlar bu affin dı
t~ 1takılmakla da kalmayor: Ha
'it~ l'enı rejimde vUcutlarından is-

"'e 0lunabilecek birçok münevvt"r
~llıd gençlcr birer suretle faaliyet sa
' teı a:ı Uzaklaştırılıyor. Aynr zaman 

dep-artarda bildirildiği gibi Fran
t:ıi:-i egesl Gnro İskenderun polis 

\'a:lan Artın Mnlaya.n gibi adam-
~ 'l1ı tlasiyle Ermeniler ile Arap

lı r~ıere ka11Jı bir mücadele cep
~~lllaalınde birleştipneğe uğraşıyor. 
-~":nı Sa bir taraftan Tilrk - Fransız 
~ ırt~ı~~ Hatayda tatbik ediliyor
~' l gostermek, diğer taraftan bu 
~ g~r1ı tatbika mani olmak için el
~~da 1~n her ~yi yapmak! tştc Ha
n ~h.an edilen yeni rejimin bugiln-

ı:veu budur. 

~ A i M US 

~ Meclisle 

aramızı koru-
't tna kanunu 
~~ rtld it e d i lecek 

ı, ll~ar 
t '<tıl!\ a 17 {Telefonla)- Türk pa· 

bit le lcırnıetini koruma kt>.nı.:nuna 
'l il- anun layrhası hükitmet tardın-
~ ·~c:ı· l }tın~ . ıs:: vermiştir. 

llc, nıeriyet n:ı:.iddeti bitmek üze 
'(Sontı Sa. 61 Sü S) 

Usküd arda onn iği "ahlaksızlığı için 
öldürdük,, diyen mektupta 

Fakabasmaz imzası var! 
Katillerin izi bulundu 

Tan gazetesi h1şmubarrirl A. Emin 
Yalman, belediyeden otobüs ruhsatı al 
mak üzere bin lira verdiğini iddia ede
rek kendisine protesto göndeten diJ 
tabili. Avni Bayer aleyhine, evvelki 
gün saat be§tc :nüddeicmumiliğc gele
rek avukatlarmm hazırlamı1 oldukları 

(Sonu Sa.6 Sü.5) 
(Yazısı ılördihtC:Llde) 

-o-

lki otomobil 

( 
ispanya sularında , 

kazası Bir har.,, tf emisi 
Şişlide bir kadın Hldü ıBlr Fransız vapuruna 
Çarşıka3nda bir adam taarruz etti 

ağırca yaralandı 
Tanca, 17 (A.A.) - ''Sidney~ a

ilmdaki I~ransız vnpu mmlan alman 
bir telsizde, vapunm Cebelüttarık a
çıklarında bu sahalı bir harp gcıniı;i
nin taar ruzuna uğramı~ ol <lus u bil<li
rilmcktedir. 

Sidncy vapuru, Septe\r. sr~mmı~
hr. Vaptı ı , hir f n~iliz to ı·pido:mnun 
yarclımını i tenıi~tir. 

Gazetecilik bir 
meslek olacak 

Ccf'lıcdc Tifo 
Lonclra. 17 (A.A.) -Times gaze- * 

l<'si ııin bildirıliğine göre Aragon cep-
Büyük :Millet f eclisin in encümen

lerinde konu~ulan b ir Jiiyiha memle
kette, efkiinumumiyeyi yaıı ile ak
settiren veya onu t erkip edenlerin 
işini bir meslek haline koymak eme
lindedir. 

Ç11r.~1Twf>ıl1a1.-i hazayı ,·npmı 
Şo/ÖI' Alımcı 
.(Yazısı 6 ncı aayfada). 

he imle hükiıınetçi mili 1cr arasında 
şiddetli hir tifo salgını hi.iküm sür
mekte,] ir. 

/larp Ne Vaziyette? 
Snlnınancn, l 7 (A.A.) - Tebliğ: 
fki ~iin siiren çarpışmnlarılan son· 

ra Terud ı•eplıcsindc ı·mıılıurİ) etçi
Jcr ;.;cri)·e püskürtiilmüşlerdir. 

(Sonu Sa.6 Sü~::S)~ 

Efkiinumnmiycyi aksettirmctC ile 
terkip etmek arnsıncla belki hiiyük 

{Sonu 4a. 6 aü 3}. 

Ahmet Emin Yalman 
-0---

Düşünce: 
-111111-ııııııınıımnııı 

ilk nıes 1 
han isi? 
Diinhii gazetelerden biri lsımılm .. 

lun Cumlmriyet nimcılcriııden ıama
milc istif adc cd.cm.cme.sinin sebebini 
bilen, f tiluıı adı söylenmiyen bir mc
busumu:;a atfen bazı ifadeler neşr<'t• 
ti. Bıı ifadelere göre nohtai nazam:e. 
ıeyid için lıtccmise bir de takrir t'<'r
mi§ olan mebusumuz, sözlerine i{(i .. 

ıctcn şöyle <lemi§: 
"Bu hallerden crı cuvcl gazeteler 

mc.~uldiir. Tlalkrn lıcr giinhii lıayatz• 
na en ·yakın :Jizsini:. HalT.-m ıstırap• 

f(.Snou: lSa. ~ Sü 4)] 
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>:ıerallı insanları arasında bir gece: 2 
.. ,_ ~ 1i=t ~ --= ,_~,_ - ,-

Rıdvan aganın 22 va- Devrimiz iktısat devridir 
şınctakl karısı 

Sivo.s uolunda occclemek mecburluc
linde kulan ll\l nıUhendls: hıdrıan A .. 
ğuııııı yeraltı eui11e gecelemek ı,in 
flİ riuorlrır: 

11ıtiyor kiiylünUn kah\'eyi hazırla
ma ı \'e pi§İrmesi tle biraz uzun sür
dli: İptida biraz ötede hayvanlarla 
nıe~ı;ul olan lıir ihtiyara seslendi: 

- Alunet ! .. lliraz kalıve getir!" 
Dedi. 
Hiiyle " .Ahmet" di)e kahve getir

me ini i!>tediği ilıtiynrm süt gibi be
ya:r. hir sakalı \'ardı. Kahveyi getirip 
'erirken çıra ı§ığınila dikkat edilince 
hu ak-akallı ihtiyar e\' sahibi olan ih-
1 i) arııı adeta haha ı gihi görülüyordu. 
Çürıki.i Hukaıı ağanın sakalı henüz 
tamamen aiom1aını11tı. Sadece ötesine 
İJCrisine kır dü.,.nıUş görülüyordu. 

Hnh-an ağa ihtiyarın ı;etirJiği kalı
, .... yi aldı. Oca1'ta keııdi eliyle knur
dn Sonra hu kah,·eyi yannıdaki dc
~irnıen içine kovnrak kl"nJi rliyle çe· 
' i rdi. Öğiittil. · ~ihavet gene kendi e
l iyle ccı,·r. içeri:!inde pieiı di. 

Bu nrad& kendisi ile de kCltıuiuyor· 
cıık. Komıstukça da R11h an ağanın 
•<izleri ile daha fazla alôkalanryor· 
duk. · • 

Ilu k'onuftnalarclan ii~ılerıJik ki, 
Hı<lvan ağa öyle nleliidc hir adam de
ğildir. 93 Ruı:ya harlıinde Kafkasya 
ccplı<'~ inde Gazi Muhtar pa§anm ku
mandası ahında l1arl1etnıi§, 27 eene 
Jfosyada kalmış. Orada ekmek~ilik ' 
yapmıf. (;ok gür.el, fasih tabiriyle ifa
de ohrnnhllecek ~ekildc nıs~n öğren· 
mi~. Ynnınıdaki Alınan rnülıendisi 
ı mça hildiği itin onunla nısça konuş· 
mağa ha,.ladr. Onun için bu konu~
ınalar aracımla Alman mülıendisin de 
aliıka•ı nrth. Rıdvan ağaya ve onun 
hu ~·ernltmdoki 80 • 100 metre kare· 
l ik e\·i içinıle hissettiği ilk vah~"t ha· 
li kıılnıaı1r. Bu sıraılo, Hrıh-an ~ğaya 
kaç ~·11~nııla oldnğnnu gordu: 

- 'l2 yn~mılayım." 
Dh e ce,·np ,.~rdi=. G-o"-=· 

Rl • w :tuın ıkıt'Snlinlk o1mtmna 
bnl_, t,.,"o huna inanmak kolay değil-

di. Çdırc:.iııe göre altmışlıli bir iliti
yarilan far.la ya~ta görünmüyor<lu. Fa 
knt lıizim hanetimiz burada kalma
tlr. Kahve getiren ı:ıüt heyaz sakallı 
ihtiyarın kim olduğu sualine kartı da 
Rıd\·an ağa: 

- Oğlumdur!" 
r.evalıırıı veriyordu. 
Bn cevap iiterine tabii olarak me

raknnı7. nrttı: 
- Ruh•on nğa, hn nasıl olur? Se

nin akalın kırdır. Dalıa ağarmamış. 
Holhuki oµlmn clcıliğin hu ihtiyarın 
Fakalı lıf'ınlıeyn:r.. ArHmda siyah o· 
larak lıir tek kıl kalmnmı~?" 

Urılvan aµn kendisiyle oğlu arasın· 
daki hu ırnkal farkını, o~1unun kendi· 
ı::inılen rlalın ihtiyar giirünmesi sehe
hini İzah ederek: 

- Evet. henim o~lnm aliı;aliallı
dır. Çiinkii ~enı:Ji~inclc çok içti. Hem 
(le nf yon kullamh. Yücmhınu lıarap 
etti." 

Ocdi. 
Biz hüyle konnşur)(cn Mraz ileride 

virnıi, yirmi hir yn~Jnrında genç hir 
knclmın iki, iki huçuk ya~larında kil· 
çük hir çocuk ile ttıefgul olduğunu 
ır;Hrdiik. Hunu gfirünce kendi kendi
me: 

- Anln11rlen Ruh•an ağımın dnlı:ı 
l 

. ..., ., 
~cnç ıır oı: u var. 

Dedim. Hu kaılını o o~lunun f'Şi. 
kiicii~ii fle ontın çorn~u olması ilıti
ınalini clii~iindiim. f eğer lm talımi· 
nim<le vnnılı)onnu•um. 

- Ru çomk galiba tonmunnz ola
rnk Öyle mi?0 

Divc sordu~nm gunl füerinc Rıd· 
van oEa Mraz J;üliiın•eyerf'k: 

- Hnyır. Hf'niın kendi çocuğum." 
Ce,·alımr \'ereli. 
Siz ol nmı. artık huna liayret et

mf'z mi!iniı? Siit heyaz snkalh oğlu 
olan im <lokı:ıan ikilik ilıtiyarnı vinni. 
yirmi Lir yaı:mıla kan~r. iki, iki 1>tt· 
çuk v~nflri'lln ç"O'Cf1i°m filn1acı g~tti"k· 
ten 110rr.et ctlilıniyenek hir ~ey mi? 

(11.tkmı yarın) 

ispanyaya gidecek 
gemiler 

ispanya sahillerinde nerelere, 
ne suretle ganaşabilecekler 

Dün Vzbon ı~farethanesinden bü -
tün devletler deniz ticaret müdürlük • 
lerine ve ticaret odalarına, bu arada ta 
tanbul denb ticaret müdürlüğü rle Ti 
tanbul deniz ticaret mUdUrlilğü ile Ti 
caret odasına bir tamiın yapılnuı ge -
milcrin tonajına göre ne ıuretle ve ne
rede tapanya ıahiline yanapbilecek -
leri bildirilmi§tir. 

Bu tamim ıu maddeleri ihtiva et • 
mektedir• . 

1- İıpanyanın Palama de Maryoka 
limanına gidecek ecnebi gemrlerin az~ 
mi tonajı 2500 ,,ıaral: teıbit edilmi§tir. 

2 - Milli tapanya hulttlmetini tanı 
yan devletlerin hı&iz olduklan husuıi 

vaz.=yetl r.ö.dSnünde tutularak,, bunlara 
ait gemilerin ıar.ıret halinde bu tahdi-

dattan istisna edilmeleri kabul edilmiş 
tir. 

3 - Her cfos geminin Pohtadenı ile 
Jarros ar.lSlrtda d9, 32 36, 2 ve 39, 30 
tul dairesinin prkında kalan Sahillere 
icabederse gemiler yaklaşabilirler. 

4 - Manlalanıı i> tarafında veya li
man dabtı:nde d~mirlemek isteyen mil· 
U ve ecnebi gemiler, tonajları ne ka -
dar olursa olsun yukarda zikredilen hat 
tı geçme~en evvel bir kilavuz almak 
almak m~cburiyetindedirler. 

5 - Harp gemilerinin halihazırda 
serb~st elan Pofünsa koyundan istifa· 
de etmeleri şaya:n tavsiyedir. 

Atatürk , 
Bunu bize 14 se
ne evvel bildir

mişti 
Sekizinci ArLirme ve Yerli Malı 

Haftası münasebetiyle Türkiye cum· 
huriyet Merkez Bankası ~ent'l direk· 
törii B. Selihattin Çanı; dün akşam 
radyoda bir konferans vermiştir. 
B. Selalıattin Çam, artınna mefhumu
nu anlattıktan 8onra bilhassa demİ§tir 
ki: 

Sevgili yurtdaşlarnn, 
Bilininiı ki fertlerin liayatı gibi 

milletlerin lıayatı da ha~lıca politik, 
ıoıyal ve ekonomik amillerin tesirle· 
ri altında ı;eli~ir ve olgunla~ır. Gene 
bilirsiniz ki nclına refah ve terakki 
denilen idealler tahakkuk yoluna gi· 
rebilmck için hu muhtelif imiJler a· 
rasında ahenk ve nıüvazenenin sağ· 
lam temelleri ilzerine kurulmuJ ol· 
masrne ihtiyaç vardır. Bilhassa sivo
ıi ve içtimai olgunluğun ekonomik ~1-
gunluklıı tamam olacağı, ona tlaya· 
ııacnğı \ 'C ondan kuvvet alacağı cuııı
lıuriyet vatan<ln§larr için bugün artık 
tecrühe ile salıit olmu~ bir 'hakikat· 
tir. Hu hakikati hize 1Jüyük Şef ela· 
lıa 1 Q23 senesinde ~u ''eciz ifadeleriy· 
le bildi rnıİfti: ~ 

" ••• yeni 1'iirldycmi::.i lôyil~ oldu 
ğu mcrtebci rr..sarıete isal edebilmek 
için bclıcmclıal ilttısadiyatınıı:a bi
rinci ılcrccc(lc ve en ço1c clıcmmiycı 
ı·ernwh mccbııriycıindcyiz. Zamanı 
mrz tamnmcn bir il:tı:mt devrinden 
ba)m Mr .~ey cleğiltlir . ., 

llüyiik Önılcr'in hu yiiksck irşatla· 
rnulıın hız ve kuvvet alan milli eko· 
nomi hu 15 sene içinde devamlı bir 
ioki~f ''e)erakki haliml~ bı,lumnuş. 
tıım ve hakiki mpno iy\e ol~nla-.mı~, 
ileri Lir ekonominin §artlarına uy
mak lnmumndn hiiyük bir intibak ve 
teme iil kahiliyeti güstermi~tir. 

Siya i ve içtimai alanlarda müm;sir 
olan amilleri hir tarafa lnrakarnk e· 
kononıi mevzuunda olgunla§ma lınlısi 
üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Ekonomik olgunluğu ~öyle tarif e· 
dehiliriz: 

Fertçe ve milletçe giinil gününe va· 
şamaktan iharet bir hayat tarzı yerine 
yarın i~in ile ya~mnayr bir ahlak kai
de~i yapan Ye bu hareket dü::-tun1 lıir 
itiyat. 

"Giinü ~nüne ya~amnktan İbaret 
bir lıayat tarıı'' demekle ynrmı lıiç 
dü~ünıniyerek \'e yarmnı ihtiya~lnrı
nı hiç lıe~nha kntmıyarıtk varını yoğu
mı ı;arf etmekten ibaret hir havııt tar
zı kai-tctti~irni anlaılımz. ·");. arm i
çin ele ya!amayı bir ahl8k kaide-i ya
pan'' diyerek va~ıflanılırclrğım hayat 
tarzında iııe "yarın" m rahatını temin 
için hugiinü .her türlii mahmmiyct
ler içinıle geçirmeyi tavsiye eden bir 
zihniyete yer olmadığını elhette tak· 
dir edersiniz. E~aseıı yüksek kiiltiir 
Mhihi bir milletin miinevver fertle
ri n11.arında tasarrufun im yiiksek 
rnannsiyle haoıit ve ipticlai hir ha"i"lik 

. -KURUN .......... Günah çıkarayım der
ken günaha girmek! 

1 

Ayldıi 

S oylık 

8 aylılı 
Ydlıll 
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aa ll1f. 
aıo a,.. 

l IOO llJ"İ. 

Taı1futnden IWkao btrugı lçttı •Jda otuıı 
ırunıı dU,WOr. Poata btrllğlne g1nrıtyeıı 

retler9 aJd• 7ttm!ı beter kunıt 
ummedlllr. 

lılrldyenln lier (IOllta merked11de 
KURUNa aboM yazıl11. 

A.i!ı'M ~attıtırme ucretı !n lrunlftm. 

iLAN ltjLERI TBL: !0335 

KURU/Va abone olu
nuz ve abone ediniz 

Balatta mukaadeı Turü.Sna lf.iliıelİ keıiılerinden Doıiteo
ıun kendisine günah çıkartmak için müracaat eden Eleni iımin .. 
deki kadın ile bcukın vermelİne ne elemeli? Eleni'nin günahını 
çıkarmak iıterken papcu Doaiteoı'un ıgirtliği günahı çıkarm<ıfa 
ıalahiyeti olan ruhani bir hıriıtiyan malramı var mı, yok mu, bunu 
timdilik düıünmek zamanı değil. Şimdi papaaın bütün dü1iince
ıi, Eyüp meıhut ıuçlar hakiminin karan ile içeriıine girdiği ha. 
pi.ıhaneden kurtulmak çareıi Olıa gerektir. ' 

Papcu Doıiteoı vak' ası göıteriyor ki bazan kiliıelncle günah 
çıkarmak iıleri ile günaha girmek İ§lerinin biribirine karıfıp git
tiği de oluyor demek ..• Fakat meıhut .uçlar kanununun tatbikatı 
bu ıekilde tlevam ettikçe galiba bir gün gelecek, bu nevi günah 
çıkarma aileli de kendi ltendine ortadan kalkacaktır. 

HASAN KUMÇAYI 

1 

arn~mcla lıic,:Lir miinaseucl ta ... ı.ın ur ( 
eılilemeı. Hır aıılnvı~a .. (ire ta-arruf 

~ ,., 
. . DİL F KÜLTESiNDE Dil ,-e 
Ankara, 17 (Telcfoııln) -- tuf 

Tarih Fakiiltcsinde hugiin tasar 
1
,. yalnız par;ıyıı tin iulıi~ıır rtııw~. fülı .. 

lrntten ta arrııf. zrımıınıları trt ... arnıf, 

paradan tasarruf katlar lüıııııılu bir 
tasarruftur. Çok tlcfa ılılı:ııteıı , eya 

zamandan ta arruf için rnıraca f "dn
Jdirl ıkta bıılıınmak zarureti lıa;:ıf olur 
ki hunun aılınn da ıum \'e lıakiki ma· 
na iyle "tasarrur' eleriz. 

hafta ı münaarhetiyle bir toplarıFtti' 
pıhmştır. Profesör B. IIaeıın V tı• 

. t'r ıı Tankut hir konferans ycrmı~ ~;. JJ~ 
;;orıra taleheden Snlıahat, Uuh~-1• rdit• 
kı, Aziz, Fernılı söz eöyleını~~~st~ 
Toplantıda prof csörler, ,.e ) ]at' 
mektep talebeleri hazır bulunınUf 
dır. 

. ' 
Günü n .Alii.slerJ 
ESKi KRAL LiSTENiN 

EN SONUNDA GELiYOR 

Her yeni seneye 
girerken İngiltere

~ de, saray mensubu· 
nun der<.f.:e itil:.arile 
csarnisi neırolunur. 

BugUnlerde bu 
kitap 1938 senesi 
için de hazırlanmıı 
bulunuyor. 

Listede, geçen se
ne en baıta gelen 
isim bu sene en 

sonunda görülmektedir: Belki dünyada 
bunun kadar büyük bir değişiklik as
la olmamıştır 1 

Filhakika, eski kral Edvard'ın ismi 
bugün kral ailesi listesinin en sonunda 
bulunuyor. Bugünkü Dük, isminin lis
tede kardeılerinin çocuklarından bile 
oonra geldiğini görünce, hakikatta 
kendis!nden çok küçük olan krala §Öyle 
yazmıştır: 

''Küçük kardeşiniz Edvard sizi teb
rik eder .. ,. 

drn tayyareci tek b&§ma yola S1~ 
niyetindedir. Bu suretle, iki erkek I>" 
yarecinin yaptığı işi bir kaoın tek 
şrna yapacak ... 

HARAKIRl -1 
Uluı'da fıkra Leılıii altında f'• 

yazıyor: ıJf 

Bilmem bazı telgraflann bbf ~ 
tiizerinde siz de benim gibi ~~ıp dif" 
yor musunuz? Buntarilan bırı ıır'ı 
ki: ''Eğer Nankin alındıJctaıı 90 

,. 
Çinliler gene mukavemette oe~ıe 
derlerse, Japonya harp ilan e 
mecbur kalacaktır.,, ff' 

Bir telgraf da ıu: "JaPorıtar rıt; 
kin'de 2 adet eski Çin cunıl1~ır 
sinden, 3 adet eski Çin baJV':aııJPI 
den, 5 adet eski maliye natl rıııdl' 
ve 4 adet eaki devlet naıı 
yeni bir Çin hükumeti kunnuıtur~ 

Eğer telgraflara bakat.:ak 0~~ fJl' 
Japonlar Çin'e % lQO bile deği\sı>lr 
de 200 Çinli bir hükilmct hcdiy~ e 10~ 
lerdir. Mogolistandaki eserierı or'' 
olduğu kadar! Japon istilasının idi' 
yı da Cengiz'in torunu vasıtatile 

• rıu•· ~ re etmekte olduğunu bilıyorsu . çiıı 

Mançuko'yu bir imparator• ceıı· 
Ayın on l>e§İı-t.: i Çarşamba günü In· iki cumhurreisi, ve Mog~li~taııı, 

giliz kralının doğum yıldönümü idi. giz torunu ile yedenler, bır :A~i tı1• 

KRALIN SENEDE tKt 
KERE YlLDöNOMO ..• 

Bug•Jn kral 6 ncı Corc 42 yaoıındadır. ropçekeri ile üç petrol gatııı •"" 
ıı ... tc 

Fakat, hatırlar.dadır ),ci, kralın ya! tırsalar ne 51kar? Bu, ınaıY 'f{it 
günü resmen geçen haziran ayında kut· larm Yet" öperek selSmla<lıll.der),lı' 
lanmıştı. Bugün ise, "hakiki,, yıldönU- Ua~liuğlan~ Viyana'ya gı ıcıi"' 
müdür. İngiliz sarayında bir hadiseyi Tuna üstünde bir iki kayık detıııe 
böyle başka bir mUnasip zamanda kut- benzer 1 ~il' 
lamak adettir. Yalnız bu fetih oyunlanrıJf' eı' 

Bu sene, kralın yıldönümü gününde, de Asya kurtuluşu diye bi~ • f "' 
öğleden ~onra, 21 pare top atılmıştır. kapılanların sevinçlerine ne il~oıJJ' 
Eskidenberi Sdet olan bu u&Jl, iktısadi meli? O isimi de, hüktJm s~re~ ıı•"' 
sebeplerden dolayı, 1931 denbcri tat- ya göre, Japoncadan seçclııD• 
bik olunmayordu. • kiri 1 ııı f'' 
KATiLiN ELiNDE CAN .. Yani kendi davalarının }<arıtı 

ER 
rarak... / 

VEREN OAŞKJ\ ŞEYL ~, 
Pariste altı kişi· (}eşmede bir hB~~!6p~ 

yi öldüren Vaydman etıi11 ~ JJ. 
ismindeki katil her- hmir {Hususı) - Çcttn tif retti 

kesi meşgul ediyor mahallesinde oturan koo~ra ıııaıı.U~ 
ve bu isim belki da- Hüseyin Okyayla,; 16 eylill ·ı fabs1 

de oturan elektrik ve zeytinYag ~1ıı8' ima nefret ve tik· aı- f 
sinti ile anılacak. kası sahi~ bay Kelami A~tan eilcte ~. 

Dün Valuzi is- eskidenberi milnaıi.ünfih bır ~atı ıi'U 
· dır. Bir tarla meselesinden ÇJ ... t• ~ 

mindeki bir köşkte ,. 'ki tanırıı~~' 
oturan ve cinayet· nakaşaı:la Çeşmenın bu ı tt\lo ~ 

sı arasında Ciargınl:k mevcu ... tif • 
!erini ekseriyetle o- koOpe'".-1 

Haber verildiğine göre ..r•lJJV" , 
r:ıda işleyen katilin, P" ıl 

ia= ' bay Hüseyin Okyay, baY ~ .. k • 
bu ismin geçt:ği bir şiitin güzelliğini :ıcurııı-- ·ıe 
berbat ettiğ~i hatırlatmı~tık. Fakat, nin evine giden yolda ~usu ııtbaııcJ ·~ 
canavar katil, canlr parmaklariyle bu- retiyle yolunu beklemı§ ve J(:eı1fl'S 

beş altı el ateş ctmi§tir. BaY , 
gün daha başka şeylerin gil%elliğini bir §ey olmamıştır. ôı t.ıt 
boğmaktadır. Sudu Bay Hüseyin ba]tklJl 

Vaydman, kendini koyduklan ha· :J edi ı 
pishanede, her mahpusa olduğu gibi, kikata devam edilmckt r. yaplıaıı • 

Suçlunun evinde zabıtac~ ... ~ ?f. 
bazı işler vermişler: Mesela, kağıttan f gı "';, !\ 

ra§tırmada bir Yunar. til e. :~ b'lıo 
yelpazeler gibi ufak tefek süslü eşya- fıJ"ıo· 

mi ve yirmi adet tabanca 
tar yapacak ... 

~akat, bir yaz gUD.i plajda, güzel 
bayan, elinde salladığı bu yelpazenin 
bir katilin eliyle yapılmış olmak ihtima· 
lini dü§ilnünl.:e acaba büyük bir korku 
.duymayacak mı?... ~. l 
KADININ KISKANÇLICI 'l ' 
HAVADA DA GÖROJ.OYOR 

Kadınlann en kıskar"l.:r, şüphesiz ki, 
tayyareti kadınlardır. Kır~ıklan bunca 
rekorlar hep kıskançhk hissinden, ken· 
dileri diğerlerinden üstün olmak :ırzu
sundan ileri gelmiyor mu? 

Mesela, Yeni Zelandlı kadın tayya
reci Jan Batten şimdiye kadar birçok 
rekorlar kırdr. Fakat, son defa, Lon
dra - Avustralya , .hattında Skot ile 
Kambel Blak ismindeki iki İngiliz tay
yar<.'.:isi yeni bir rekor ortaya koydular. 

Jan Batten şimdi bu rekoru da kır
maY.a karar vermiştir. Bunun için, ka-

muştur. 

Geçmiş Kurun/ar: ",ti 
Yunan Kralına rn•r::~1ot 
terketmesl teklif e . de ıeşc"; 

- ticesııı ete e 
ATL~A - lntih:ıb:ıl ne ıneınlel' ıı (lıe-

kül cılcn meclisi mfic~sesnn, e elifle. dtıh 
· "zııker ıtııı 

mU\'nfık ~ekli idnrcy1 ınu decceı ~ 
. • . · tıııııı e iıtl 111 p re lıır nn C\'\'el nktı ıc ıniib ılııt 

'htiliıl reisi ,.e tınkuıııcl, J.>U .çe ,aıı,.,oıı 
~kon tııll•' ıo 

lenin ınünnkaş:ısında su •
1 

ıd:ırc ıııl ıe 
lemin ınaksndilc krnl:ı knl 8n111e' 
edinceye k:ıdnr 'Jllenılckeıtcıı ıııı~· 
lif etmişlerdir. ı.ııırı ıı:ışl~ Jt~ 

Sımı:,·da azimet haıırl~ JJiısl>C ,ıer-
J{rnhCe cfece 

tır. Kral Yorgiyus ,.c .: rekct e 
ınanl nyn mütcvcccJhcn ,,n 

dir. . ., .Aıtl• 
"iV' ' /. 

KURUN ABO:-..'ESİ,.~ p.fJ4 
NINKİNDEl"l 500 ~'1'1l_ 

ucuwu~-
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~ehi r li gazi ardan nası I .--" ___ llllİlllll!llll __ ..._. _______ .....,._~ 

korunacağız? ŞEHiR HABERLERİ 

18 BİRINCtKANUN 1937 

ilk 1İ1.aske/er ~ Halde iş 
Yazan: Dr.Necaeltin Atasagun gör~nler 

~~1ru ıaztar ve sis oombatarından I Vehalele ve lslanbui 
te: Yle korunabilmek için bu hususta S ., , • • f 
~~~İıniz malUnıatı elde ettikten son- evgz ısın l ren Belediyesine mazbata' 
~il l'tınına tertibatı almak ve bunu ya- it t k veriyoı lar a llıek kolaylaşlllil olur. a ına a an ç'- cu . . 1 
ttııt \'tt.el~i yazılarda korunmanın özel ve Son zamanlarda yağan yağmurlar 

1 ilti d d w - 1 · ı · Fransada tüyler füpcrtici ve çok acıklı h l • 1• esasa ayan ıgını, oze ış crın Yemi::: ,·e cİ\·arını hir bataklık a ine 
:c ığ!Y.lc ve halkın yardımı ile yapıla- l::h hadisenin m:.ıhakemesi görülüyor. ı?etirı~i~, asıl ticaret salıaı:.ı olan halde 
tğın b b Hadise bundan bir müddet evvel ol " 

o: ı. ı söylemiştik. Bununla era er jq vapıla111az olnıur.;tur. Diğer taraftan 
ıh, ,.;ere d h k 1 b -..ı f mu§tur. Kahram,.nı 17 yaşında bir ro • ~ • .. b ' l 
"il"- a a te rar amayı ur~a ay· ~ sahilde muntazam ir rıhtım o ma• 
G uulduk. cuktur, cinayete kurban giden de 15 <lı;-;ındnn nıotörlere mal ,·ennek te 
cııeı • 1 k 1 · · l ya;!mda bir kızcaıı;ız. " · · T b f ~ Yanı top u orunma ar ıçın a ı- c. pek gü~lc~nuştır. ~u iti arla esna 

~ tertibat ve tedbirleri hükumetler Bu iki ~ocuk adeta evde kan koca o· mü<:terek bir mazhata lıazırlıyarak 
~~lar,. ~alk da zaruret ha; inde yunu oynar gibi ln bale girişmişler - bur;ıdaki yolların cliizelti~mc~ini ,-e 
~ b·dan ıstıfade ederler. Bunlar ay· . dir. Henri :.smir..delti delikanlı, Süzan sahile rıhtım yapılmasını ısteyecekler 
) ıter birer anlatılacaktır. ismindeki sevgiliı::111i demr yolu üzerne dir 

!. Ctdi ko mala l" e bunlar atarak, -:rer.e pars-11;.tmıştır. . İ 
"t6ıc run . . ra . ge ınc . H:ı7.ırlana~ak mazbatanın aslı k-
' ~rpan ıki şekıl vardır. Bu feci cinayette.o sonra, suçunu bir tısat y ckitlctıne, sureti de İı-t:mhul 

~~de Anı baskınlarla zehirlenmi~ hava müddet •aklayab".Jen çocuk katil evve- Belediyesine gönderilecektir. 
tt d~ğrudan doğruya çevreıinden la: 

2 tıı·r olmıyarak yaşayabilmek. - Süzanla kavga ettik, demiştir, 
itli - Zehirlenmiş havanın giremiye- Beni kıskanıyor lu. Dün de kırda geçer 
~( •e böylt•.:e yaşayabilmcği temin et- ken, suratıma bir tokat attı, sonra köp 
~ ~ '1ıere inşa edilmiş özel meskt?ıler- rüden aşağı fırlattı. O sırada tren ge-
~· l'Unınak. ç.:yordu. Ondan otcsini bilmiyorum .. 

%·lt Yerde zehirlenmi~ havadan koru· Gözlerim karanlı b:ıkamadım ... 
:JQ~ek: için özel tertibat ve aletltr ve Hadise hakikaten bu şekilde kabul 
~i~er ternin edHir. Bunlar da rncske- edilebilir. fakat yapılan tahkikatta Hen 
t-J, lret bulunan açık devreli ve mas· rin;n suçlu oldcgu anlaşılıyor: 
~ 0tc bağlanan kapalı devreli cih:a!ar- Sü n köpcüuen aşağı terenin altı 
lttrl\l göre yapılnuş elbiselerden iba- n tan kcndin1:li .. C gün kırda kavga 

itler. 
~ etm'şlerclir. 

't ilsk. düşüncesi ve tekamülii 2öy- Fakat, kızcağız masumdur: 
'll ..... d 1 . • l ~:r ana ge mıştır: Yakın·fa anne olacağını söylediği za 

~~Ilı: zaınanlardanberi kullanılan ve man, Jciiçük cani onu böyle feci 
\ t cıı güne ilerliyerek en basit ıckil· bir cinayete kuro:ın edecek kadar vah 

"illi r an11znağa başlayan dumandan şi bir .1al almıştır. 
litıku zehirli gazların en son siste- Henri mahkem:de suçunu ftiraf et • 

:_ ~tıncıya ka.dar harplerde •r.san- mittir Hakkında verilecek karar beye • 
•
0
l:itne götliren böyle arızalara kar- canla bekleniyor. 

1 t~e>k ıtıüdafaa fikirleri düşUnülmUş-

~ 2aın,..ntarda yaşayan insanlar böy
'la Şeyle karşılaştıkları zaman bun· 

~· .
1 l<urtulmak için hiç olmaısa el· 

ı: ·· •;. ine kapayıp kendilerini mu
a. ederek kaçmı~lardı. Günden gü

~i b~ tli gazların ilerlemesi hergil'l ye
~b., ~uhafaza isinin a:.i .. ünülmüş. ve 

ııı ~ .. 
t · arın ı 9 ı 5 de ilk kullandı klan 

·:ı "onra bu fikir fen aıeriıinrfoe da
~ ):le yer ctmi~tir. 

a Sonraları yine İngiliz ve fo'ran-
' tr~llları da (Epir)de karşılaştıkla
·~ ~ehirH gaz harbinde maruz kal -

~ tıb· 
1 ır baskın esnasın.da bir Klor ga-

;.~~ ~il kal'§ısında büyük zayiat ver
~l'ı . eraber uluorta bazı tedbirler al-

' 
1h"'"'al · 1 ··1··md k talt "'. etmemış er. o u en ur-

~ff bıtkin bir halde geri çckilmeğe 
ht ilk olanları da çay kahve ve bu

't\ .,~er bazı mayilerle ıslatılmış göm 
~tt· beııc sarmayı düşünmUşlercli . 

ııırr 
~l .ı. gazlardan koruma ve korun-
~,'~ ı~:n uğraşan profesörler de bu

) ~1~ Chniş1erdir. Ezcümle (Holdo-
t b 1drart1 bezler kullanmasını uy
~İııa 111

l'llu§tur. 
tıqtııaıeyh o tarihten itibaren rnaskc 
tt ~a~ kurulmağa başlanmış ve ni
. gün]t.j mütekamil şeklini almış-

~~~li gazlar günden güne ilerlt'dik
ltllti '~er de geri kalmamış, onlar da 
~re ~tır. lşte bu yüzdendir ki mas

q, e:gUn yeni bir kısım ilave e
b.t ta dır. Bununla beraber çok teşek
:~ ~Yandır ki herhangi zehirli bir 
~ ., .. . 
. ·tte 

0 
ıtınin azalmasını temin etmek 

it ~ karşı icap eden gazı kuUana
?ttı Ususunda büyük bir cehit ve 

~ Barfctınektedirler. 
) 

' ~ş • 
q l~ tnievvel geeesi,, 
r~ O " cü yıJdönümü 
il:. tı 1 . 
"l\ lalı aırı Alfrcd de Musset (Mü-

'\ Siir e~crlerinden '' Teşrini~vvell 
~ttin inın yüzüncü yıldönumU mü· 

l\i0t\e Yarın saat 16 da Tcpebaşın 
~l~ırıd li'rançaise (Ünyon Fram:ez) 

ıc Ctca~ büyük bir musiki ve dram 
~~itle 1 

tertip edilmiştir. 
"aı•i tCde "Teşrinievvel get.:eıi,. ve 

"t,. tı "M . . 
<ı e ohant'da bır gece,, ıs· 

\tirıcri'erıeri temsil edilecek, Müse
~~!'Sil!tıdcn şarkılar, List ve Şöpen' · 

ar Çalınacaktır. 

Yo:cu sa!onu ın,aat 
proıeıerl 

Galatada yeni yapılacak yolcu 88· 1 

!onunun in~aatT i1;in inşaat müessese
lerinin proje vermeleri hususunda 
ayrılmış olan müddet bugün akşam 
ü~tü bitecektir. 

l.irnan j,.Jetme direktc)rlü~ün<le ö
ııüıniizılf>ki,pazarte!'i giinii bir toplan· 
tı yapılarak Yerilmiş olan İn§aııt pro· 
jclcri tetkik f>ılilecektir. 

Siiylendi~ine ~iire, liman i~lctme 
ılirektiirliiğiine 20-25 kadar proje tek
lif eılilmic;tir. Liman isletme idaresi " ); 

bu itibarla projeleri büyük bir dikkat 
le tetkik edecektir. 

Zeytinburnu çimento 
/abı /hası mahkum 

oldu 
Zeytin bumundaki çiııento fohri

kaııı aleyhme Lelediyece hir daYa a
çılmıştı. Darnya sebep fılhrika ıara· 
( mdan ueşrediJen gazların halkw ı0ıh
hatı t 1ern:de ya: tığı . tahrihat?r. 

Altı yılctanheri de\'am eclen hu da· 
va :;ona ermi~. f ahriknnm bu şekilde 
gaz ne~retmc'Si doğnı bulunmamı~tır. 
Diğer taraftan f ahrika, belecliveye ait 
araziyi tahrip etti~i için 22 hin lira 
tazminata mahkum olmuştur. 

Tutum 

Eko ·mi ve tut.mı ydJ;gününün bu 
~ün son günü.dür. Bu münasebetle liaf 
tanın altıncı gür.c olan dün bütün o -
kullarda haftanın t'll canlı günü olarak 
geçmiştir. O!<Ul" <ır yaptıkları prcgra · 
ma göre dünkü ~~n yerli yemiş günü 
olarak e&yırmışlardır. 

lngiliz muhaııiıi 
ŞereUne bir ziyafet verlldl 

Londrada. intişar eden "Sunda.y 
Times,, gazetesi siyaset muharriri B. 
Herbert Sidebothaın Ankaraya yaptı
ğı seyahattan dün avdet etmiştir. 
Tanınmış İngiliz muha.rrlri şerefine 

dün akşam, Tokatliyanda. İstanbul 
Belediye reisi ta.rafından mükellef bir 
ziyafet verilmiştir. 

Zıyaf ette Belediye Reisi B. Muhit
tin Üstündağ namına reis muavini B. 
Rauf bulunml.l§tur. 

Misafir muharrir, Ankarayı ziyare
tinden hnsıl olan güzel intibalarını 

anlatmı§ ve davetli bulunan Türk mes
lektaşlarlyle muhtelif mevzular etra· 
fmda basbihal etmiştir. 

B. Hcrbert Sidebotham bir iki gü
ne kadar Londre.ya hareketle, ''Yeni 
Türkiye,, hakkındaki makalelerini ga
zetesine yazmağa başJ.ıya.caktir. 

--<>--
Limana ahnacak vlnçlar 

İstanbul limanına alınacak vinçler 
için memleketimiz dahil ve haricin· 
t.le bulunan birçok müesseseler müra• 
caat etmiş bulunmaktadır. 

Aynlmı' olan müracaat müı!deti 
bugün bittiğinden hund:ın sonrıtk i mü 
racaatlar artık kabul edilmiyeccktir. 
İstanbul limanına 9 tan~ f'1ektrik1e 
miiteharrik hü} ük ve son sistem vinç 
alınacaktır. 

-0-

Vedat Uşakhglllo 
cenazesi 

Geçenlerde acıklı ölümünü tees· 
siir1e vazdı;;ımız Tiran el~imiz başka· 

- n 
tibi Vedat Uşaklıgil'in cenazesi §elıri-
mize getirilmiştir. Cenaze merasimi 
yarınki pazar günü ~ehrimizde yapı· 
lacaktır. 

Cenaze için yarın saat on üçte Ba
kırkt>yünde Çarşı içincleki camide 
toplanılııraktır. .Merasime iştirak et· 
ınek isteyenler Sirkeciden l 2 yi 1 O 
ge«;e kalkan trenle gidehilereklerdir. 
YeşilkCivclen 12 yi 45 geçe ha· 
reket e<len tren de oradıın gelecek o· 
lanları Rakırkiiyc ~ctirehilecektir. 

Tahbe!er öğrt ımenleri ile birlikte 
sabah ilk drst;.'.:n itibaren sınıf içerisin 

de lir bolyeır.i§ masası kurmağa başla-

mışlar ve ikinci rı~rsin sonuna kadar 

bu rn.asa hazırlanmıştır. Bundan sonra 

öğretmenler yerli yc.mişler hakkında, ta 

Kültür teşkil8ll l Tencereye ze
Genışıetnmesı için hir kondu mu? 
proje hazırlanıyor 

Kültür Bakanlığı yeni bir kiiltür 
teşkilat kanunu hazırlamağa ba:1amı~ 
tır. Bu kanun kültür te§kilatınJa bir 
çok yenilikler meydana getirece~i ı;i
hir me,«·ul te~kilatı da gcnişletrcek
tir. Son yıllarda memlekelinıizin kül· 
tür nziyeti hiiyük bir ehemmiyet 
kesb<'tmiş ,-e on üç yıl içeri.,!nde 300 
den f a7.1a orta okul açılmı~tır. 

Rnmlan ha~ka me\'c:ut okulların hi 
na \'a7.İyetlerine ~öre ele yPni sınıf
lar açılmış olduğu görülmektediı. 

Bütün hu geniş yaziycti idare et· 
mr,k için mewut kültiir te;kilitını da 
genişletmek, i!!pekterlerin sn 'J!'IDI ar
tırmak, muhtelif kmınlar te~kil ede
rek hu işlere haktırmak için çok e!'as
lı bir teşkiliita ihtiyaç hissolunmu§· 
tur. Bu teşkilatın projesi hazırlan· 
maktadır. 

Lise bitirme lmtlhanıda 
g recekler için 

Hariçten lise bitirme imtihanına 
girecek olanlar diğer yılki deNlerin
den ba~ka askerlik dersinden de imti
lıan olmak mecburiyetindedirler. Ba
kanlık hu işe ait bir talimatname ha
zırlıyarak bütün ·vilayet kültür direk
törlüklerine göndermi§tir. Talimat· 
nameye göre orta okulu bitirme imti
hanına ıı;irecPkler nazari derslerden 
imtihana tahi olacaklar, ayrıca kamp 
göreceklerdir. 
u~e bitirme imtihanına girecek

ler, orta okulu bitirmiş iseler orta o
kul (A) ehliyetnamesini göLtermele
ri lazımdır. Bu ehliyetnameleri ol
mıyanlar, yeni talim taburlarına i§
tirak ederek hirer ehliyetname ala
caklardır. Eh1iyetnameyi almayan· 
lara okul diploması verilmiyecektir. 

A~kerli~ini yapmt h11lunanlar lrns
talık dolayısiyle askeri ''aziyet1eri 
nok.-an olanlar bu kayda tiihi değil-
lerdir. · 

----o-

izin atacak memur 
ve öAretmenler 

Birçok memur ve öğretmenler ,·iJa
yet yoluyla 1;ah§ma denesimle izin 
almaktadırlar. 

İzin alan öğretmen ve memurların 
ı.-azif eleri açık kaldığından bazı yer
lerde mü~kiilata uğranmaktndır. Kati 
mecburiyet ha;;ıl olmadıkça izin alın· 
mama ı Kiihiir Dakanlığmdan tel
grafla veya mektupla istenecek izinle
rin de Maarif yoluyla yapılması hu
susunda alakadarlara bir tamiın ya
yılmıştır. 

-o---
lsme1 Pafa kız ansu:usu 

için 

Kiiltür Direkıörlüğii.nden: 

İsmetpa~a kız enstitüsü ev idaresi 
öğretmeni yetiştirme kısmına parasız 
yatılı talebe alınacaktır. imtihana gir· 
mek isteyenlerin bugün kültür direk
törlüğüne ba~,·umıaları lizır.ıdır. Ev
velce ha~\'uran talebe1Prin <le gene 
&yni , ·aziyette müracaat etmeleri ge-
rektir. • 

lebeye seviyel t" r:;~ uygun bire konfe 
rans vermişler vı: yemişlerfo eh. - ""li • 
yetindan, memleketimizin başlıca mah
sullerinden babs~tmişlerdir. 

Resi:n<lc yemi~ haf tasma .:ştirak e -
den İstanbul yirmi yedinci ilk okul ta
lebeleri görülmektedir. 

Romşusundan şüphe

lenen bir kapıcı mah
kemeye müracaat elit 

Tak~imde Zeynel apartnnanında 
kapıcılık vapan Mehmet Ali diin iis· 
le yeme~i ·)·emek üzere tenccredrki 
yemt:~ini tabağa ho~altırken, tencc· 
rede bazı ~üpheli mad<leler görmüş: 

- Zelıirleniyonım, diye bağrrara'K 
~oknğa fırlam111tır. 

:Melımet Ali, bundan sonra tencere
yi alarak mi:cldeiumumiliğe müracaat 
etmi~, komşusunun kendisini zehirle
mek iı:tedi~indcn ~üplıelendiğini ve 
hu maksatla tenceresine 2ehir attığını 
söylemiştir. 

Tenceredeki yemek dün adliye do1' 
toru tarafından muayene edilmi~, 
tahlili için tıb işleri kimyahanesine 
gfinderilmi~i~ ' 

Bir sahteklrlık davası 
Dün ağır ceza mahkemesinde kur

nazca işlenmiş bir sahtekarhk davası• 
na ha kılmıştır: 

A;;keri levazım komisyonunun ,.e 
Güllıane Jıastahanesinin resmi baş• 
hkh kiğıtlan taklit edilerek, inhisar 
iılareı;ine miiracııat edilmi~, \'e 8000 
kilo i!!pirto alınmıştır. 

Ut.taca tertip edilen bu s:ıhtekirlı
ğı yapmaktan suçlular inhisarlar am• 
bar memun1 AbduJlah, kolonyacı Di
mitri, arabacı Ahmet. h:ıkkak "~mat• 
baacı Yako ve karde§i Rupen'dir. ' 

Hepsi de mevkuf olan suçlular dün 
kü mulıakemelerinde hadiseyi biribir 
lerine atnıı~lar n şahitlerin celbi için 
muhakeme başka bir güne hrrakılmıf· 
tır. 

-0----

ZeyUn sepetinde esrar 
kaçırmak isteyen 

Geçenlerde Y alovada liır zeytin se• 
peti içerisinde altı kilo esrar kaçır· 
mak isteyen, fakat sepeti vapurda hı· 
rakarak izini kaybetmege yeltenmiş· 
ken gümrük muhafaza memurları ta· 
rafından yakalanan kayıkçı Cemil, 
yapılan dıınt~ması neticesinde bir Ee· 
ne 11apis ve 660·1. lira para cezasına 
ma11kt'.'ım eclilmiştir. 

----0-

0skUdar Adliyes•n• yakan 
mUtahada alhna allndı 
Üsküdar adliye binasını kundaklı· 

yarak yakmaktan suçlu Nurettin, a· 
~ır cezada muhakeme olunurken, 
deliliiiinden bahsetmi~. mahkeme de 
kendi!,inin müşahade altına alınıp a· 
lmmıyacagmm teshiti için adliye dok
toru tarafından muayenesine lüzum_ 
görmüştü. 

Ağır ceza mal11Cemesince ehlivukuf 
tayin olunan adliye doktoru Enver 
Karan, diin hakimler Jıeyetine izahat 
vererek, .. urettinin milşalıade altına 
almmasmm doğnı olacağını söylemiı· . . 
tir. 

-0--

GUrUltU yasaDı 
Şehir iterisinde otomobillerin gü

rültü yaparak işlemeleri yasak edildi· 
ği gibi bu ya;;ağa motosiklet sahipleri 
de iştirak edecekler ve motörler de 
gürültü yapmadan şelıir içerisinde 
dola§acaklardır. 

-0.-

Bay 'f>tissen 
Profesör Bay Nis en'in birkaç ı;i· 

, ne kadar ilmi hir kongreye i~tirak et
mek ii7.ere Amerikaya gi<leceği hnher 
a lınmı~tır. 

--0---

Mesut bir evlenme 
Burdur Savla\'t \'e Türk Dil Kunı-

ınn Genel s;kreteri İbrahim Necmi 
Dilmenin kızı Zerrin Dilmen ile eski 
maliye memurlarından İbrahim Ku
şada1mm oğlu Mahmut Ku~:ıdab'nm 
evlenme törenleri diinkü cuma günü 
iiğleCien sonra Ankara belediyesi ev
lenme memurluğu dairesinde yapıl· 
mı§br. Yeni evlilere saadetler dileris. ı 
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Esrarengiz bir 
cinayet 

Üsküdarda Onniği "anıa1<sızlığı için 
öldürdük" diyen mektupta 

Faka basmaz imzası · var! 
Katillerin izi bulundu 
Üsküdar adliyesi ve zabıta esraren

giz bir 1.:inayetin tahkikatın~ el koy
muş bulunmaktadır. 

Vak'ayı yazalım: 

Us'kJdarda Yeni mahallede Paz:ırbaşı 
.:ivannda :Miroğlu sokağında 106 nu
maralı evde 60 ya§ında Onnik ile ~a 

lı karısı Margrit ve km §inorik otur
maktadır. 

Kalb hastalığından rahatsız bulunan 
Onik hi~ bir iş yapmamakta, 'bütün 
gününü evde ve civardaki kahvelerde 
geçirmektedir. Kendisi çok eskiden 
ayakkabı tamirciliği yapannrf. 
u~ kişilik aileden iki kadın hizmet

çilik yapmakta ve bu suretle ,geçinmek· 
tedirler. 

Bunlardan Şinorik Beyoğlunda, Mar
grit de Kadıköyünde birer ailenin ya
nında daimi olorok kalmaktalar. 
haftada birer gün izinli kalmaktadır. 

Evvelki akşam saat on yediye kadar 
.Onniğin dışarıya çıkmadığı görülünce 

bitişik evde oturan .nhbabı yaşlı bir a
dam :Margrit taraf ıooan evvd.:e kendi
sine verilen anahtarla kapıyı asıp içeri 
girmiJ. ortalık karanlık olduğundan: 

- Onnik, Onnik 1 diye seslenmiştir. 
l_çeraen bir ses çıkmayınca adam e

lelctrik ampulunu çevirmi§, ihtiy.arnı 
hastalandığını ~annederek yukarı kata 
çıkmak iı:temiktir. 

Komıu erkek on kadar basamak çı
kınca feci bir manzara ile karJılaımı§
tı :r 

Onnik buradaki ufak sahanlıkta kan
lar i~iııde yatmaktadır • .Bu manzara 
karşısında kom.şu adam .hemen dışarı 

fırlamı§, •.;ivardaki polis noktasını bila
hara Çinili polis karakolunu haberdar 
etmiştir. 

Vak"adan Oski.idar muadeiumumHi

ğine de malumat verilmi§. mllddeiumu
mi muavinlerinden Bay Orhan emen 
tahkikata el koymuıtur. 

F.aka'balm8%ln Bir Mektubu. •• 
Onn1ğin ağzında iboğazına kadar ıtiir 

mcndı1in 'tı1ı:anmı§ olduğu, başmrn 

muhtelif yerlerinde bı~ak yaralan bu
lunduğu görülmüştür. 

Bunun üzerine !kansı Margrit 'le 
kızı Şinorlk l:>ulunduklan yexilcrde ci
nayetten haberdar edilmişlerdir. 

.Evde ara§tırma yaptlmıj, alt katta 
bir .masanm ilzerinde ibir mektup bu· 

tur.muştur. 

Bunda fÖyle denmektedir: 
"Biz bu adamı ahlaksızlığı için öl

<lürdük. Kenc'liıi bundan baıka cigara 
kaçakçılıfı da yapıy.ordu.,, 

Gnlatalı Fııkabaımaz Zeki, 
Kurbağalı A.,, 

.Bu mektup alındıktan sonra konışu 
erkek .ile diğer bazı kimseler Çinili ka
rakoluna gctirUmijtir. Tahkikata diln 

sabah erkenden başl:ınmrı. Onniğin 

karısı ile kızı ve nezaret 'altına alınaıı

lar sorguya çekJmiş, öğleye tloiru ev· 
lerine gidilmiıtır. 

Ceset Üsküdar tabibi adlisi taraf'uı
dan muayene edilmiş, Onniğin başında 
seliiz bıça'k ~'<lrası blilunmuştur. Boğa
zına iyice sokulmuş olan beyaz mendil 
de çıkanlmıştır. 

..Bu muayenede Onniğin boğazına ~ 
kılan mendilden mi, yoksa J:ıaıından 
aldığı yaraların tesirilc mi öldüğü teı· 
bit edilememiş, bunan için cesedin mor
ga kaldmlmasına iüzum göstcr.ilmif
tir. 
Onniğin ce~edi dün öğleden &anra 

morga ııaldedilıniJtir. 
Tahkikata .ıes ~akte kadar deva.m o

lunmu§, civarda oturan bir5ok kimse
ler <60rguya Gekilrnio. Onni~in ıenç 
ÇC'.;uklarla samimiyet peyda edip on
lan evine da-vet ettiği yolunda ortaya 
atılan iddialarla Onniğin kasakçtlık 

yaptığı .iddiası da tesbit olunamamıt
tır .. Katiller.in ı - 3 kişi olduğu, eve 
1'4\pıyı 5abp circlikten onra yukan !ka
ta ~kta o1an Onniğin Uzerinc a~ 
lıp bofaı~ına mendil tılaCirklan, 5onra 
baımdan yaralayıp öldürdükleri tahmin 
edilmekteair. 

Katiller mektubu yazıp bırakmakla 

zabıtanın tahkikatını işk11 etmek iste· 
dikleri de anlaııJnuıttr. 

Onniğin parası _yoktur . .Kamı ve kı
zı tarafından her ay verilen para ile 
geçinmektedir. 

Cinayetin para için de yapilmadığT 

anlaşılmıştır. Hatta katillerin ufa'k bir 
şey bile almtı.dıklan 'teııbit edilrniştir. 

Her §ey yerli yerinde dunnaktadtr. 
Geç va'kıt aldığımız habere ,göre ka

tillerin izi balunmu§tur. :Bugün 'öğle- ' 
ye ~adar cınayet1n "kimler tarafrnBan 
ıve ne için yapıldığı meyaana ~ıkacak
ltn', 

Yeni bir red or daha 

Londra - Kaptavn rekorunu kıran tayyarccl Clouston ve mis Beti Grecn 
Kaptavndan Londaraya gene t:yni tayyare ile u_smık auretirlc bir ıreltor daha te
sis etmişlerdir. 

Ta···•areciler cônü_Şlerinıde Kahire i zerinden saatte :ııltuq mil süratle eHn 
bir fırtına7a tutulmuşlar fakat bir anıza::ız kurt a muv.ıffalt olmUJlardır. 

Londraya indikleri zaman her iki uçucıı da çok yorgun görünilyodar<h. Hatta 
Ctouston tayyarc:iini kazasız inc1frmck için tayyare meydanı üzerinde ibir kaç ~ra 
döndümıeğe mec':>ıır olmuş ve ancak büyük müşküHit ile ineb!lmiştir. Cloustonu 
ilk kucakhyan niFlnlısı olmu~ur . 

Clouston ve misis Grccnin 'bu uçu~tskırdıkları rekor1ar J?:ınlardrr: 
Londra - Kaplavn 45 saat 5 ıdnkika. Bu rekor Cony Golhusonun rekorunu; 

-'2 saat 55 dakikaya inairınlştir. 
Kaptavn - Londra: 57 sant 23 dak'ka. Uçu~ saati 42 r.aat 10 öaki.ka. Bt· 

müddet Brookun, rrltorunu bir buçu1t gilnden fazla azaltmaktadır. Gidiı geliı s 
giln 17 uat 28 füıldka sürmüıtUr. 

r Küçük Haberler 

• Dinek nnılıalarınn vapurlnrda oldu~u 
gibi yıkanabilecek şekilde döşemeler ko. 
yacalilarılır. Jfaclifc ,·esalr bez konmıya
caktır. Delcıllye aliikndıırlnra ,·aziyetl bil
dirmi~tir. 

• HaHçte Eyüp iskelesi önClnde bir müd. 
det evvel batmış olan 9 tonluk Yıldınm 
rnotörü dün çıknrlılmışhr. Mollirün kurta
rıldığı lmkkmcta bir ~bıt tutulup vaziyet 
tesbit edildikteıı sonra razoğa çekilmiştir. 

• Bh· nıilddeltcnberl Anltarnda bulunan 
İstanbul Liman lş!elme Direktörü Raun 
Manynı; ailn şehrimize dönmüştilr. 

Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı ?! 

Ka bolan Gene aı!'1 

1 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri fcşki· 
latr,, reisi Millerin izi üzerinde······ 

Yazan: Alfred Gerlgk Tefrika numarasa: 6 

Skoblin, aranıyor !1 
• Dün selen Karadeniz vapuru yolcula

rından Mehmet oğlu Ahmet, on dört paket 
içinde H kilo "Köylü" sigarası kaçınnağa 
teşcbbtıs ederken muhafaza memurları ta. , 
rnrından ~·akıllanmıştır. • 

Plcvlçkaya ile yatarlarken, Mazllef; "tılh 
tık,, kapıyı vurdu ••• 

Pari$te "ROWS" binasınd~ı r 
22 Eyliil 1937 a/;şamı. Miralay 
Mazilcf, lrcyccanlı bir halde, o
daya ayak basıyor. Daha hapının 
c~iğindcy!.en: 

•Altın dün borsa hnrlclnde 1050 kurut
lan acılmış, lOGO kuruşta kapanmı,tır. Bu 
suretle alim iki kuru~ daha düşmüştür. 
* YeşiJtıy ceıniyctinln senelik konstesf 

ayın 25 inci cumni1csi snnn topl:ınat:aktır. 
• Emn1ret altıncı şube direktörlüi;ü, 

e&ki hariciye konağındaki birinci şubeden 
boşalan yere taşınmıştır. 

• i:; lıonkesı genel direktörü dün akşam 
Anknraya gitmiştir. 
* Edirııede Trakya umuml milfettişinln 

başkanlı~ındaki toplanan valiler ictimaı 
niha)·cllenmiştir. 
•Akşam 17 ile 29,30 arasında yük arobalan 
nın köprüden gccmelcrl yasak edilmiştir. 

• J\:ıstamonuda Kızamık köyümle evleri 
abırlnrı ' 'c sıımnnhkları yanan 15 firtçiye 
maddt yardımda bulunulmasına Vekiller 
heyetince knrıır verilmiştir. Unrlkzedelere 
aynca 600 ınetrc mik{lbı parasız kereste 
nrflec:cktir. 

• Sirkecideki )'eni yolcu salonu ve sun· 
durmanın inş:ıntı bilmek üzeredir. Sundur 
manın açılma töreni pazartesi günü yapı· 
lacaktır. 

• Pastırma v-e sucuklann belediye ta11-
matma n1'kırı olarak etiketi n kurşunlu 
olarak satılmadığı göruhlültünden, ollka· 
dorl:ır:ı sıkı kontrol ynpılması lıakkınıla 
emir verilmiştir. 1-\nrarn riayet etmiyen 
esnaf ceznlnndınlncaktır. 

• Dün alhn fiyatlarında batı tcmevvilc
ler olmuş, eskisi gibi düşmekte devam et· 
mi$tir. Alış Ye .satış fiyalları 10,58, 1060 
kuruş nrasmdoydı. * Dcdet DcmiryoUarı tiıiısil için Al
mnnyny:ı talebe .gönderilmesine kanır ver
mlşUr. 1'l'n1e.be müsnbak:ı ile seçilecektir. 
Secime motör ,.c tesviye sıına}linde ca· 
lışmış olanlarla sanat mektebi okulların· 
don mezun olanlar lrnbul eılilccckttr •• 

• Tonn 40 şilin ohııı fındık naVlunu, 37 
şiline inilJl".ilmişUr. * Devlet Dcmiryolları idaresi, mflhcndls 
kadrosunu genişletmek üzere, mühendis 
mektebi mezunları arasında bir mllsabakn 
lmtihıını int'Illağa kanır 'Vermiştir. Müsa
baknda kazonanl:ır, lıilki'.'tmet hesabına 
AJman~·:ıd:ı üc~r yıl lahııit göreocklerdir. 

• Yrikında Prasda llçJlaC1lk ol:m bl!,)·aı!I· 
milel 5Crgire hfikOmetimlz de davet edil· 
:miştir. Hnzırlıklar3 haşlanmak için Türk 
ofis şulıelcrilc ticaret odalıırına emirler 
veHlm lŞİir. 

• Y('.nl lmı:atnnnn 'Jlirk - Yun:ın kncak
tcılık mücaC!eJe ımuk vclcnnmcsi hütümle
lrine ;söre, Adalar denizilc Trııkynda mu
lıııbere edebilecek muhafaza leşkilfitı a· 
lniirleri tesblt edilmiş ,.e kendilerine IA· 
ııımgelen tebligat yapılmıştır. 

• Şile, Çatalca ve S:ırı.rcr kazalarında
iki 7 kö)'de yeniden ilkokull:ır acılacaktır. 

ııı Bu 'll şehrimizin l>0Jtdııy &lok mikta
rı 11,493 tonu buldu~u görülmüştür. Bun· 
dan lıaşka değirmenlerde 7389 ton bu~day 
\vardır. 

ıt: Hukuk fnlcOlle!ii son sınıf tcı.lehclerln· 
den 40 kişilik bir -gnıp silmcstr tnlilinde 
sıeziyc ç~cak, profesör :Muhlis Etenin 
ba~kanlığında Alinaya gidecektir. lkfncıı 
J;rup Bükre.şc. üçilncil bir ~rup dn Peşte:re 
1;ldeccklerdir. 

* Taksi saatlerinin otomobillerin s:ıA 
fnra ınn :ılclırılrruı.sına karar ''<':oTimişUr. 

• Dün Çiçe'?<~iler cemiyeti idare lıcyeU 
tcçiıni Yru>ılmıJ, eski heye! ıbka edilmiştir. 
i\yın yirmi birinde s:ırsonlar, 22 fiinde 
dokumncılıır, ccm!yctlcrinr1e idare heyeti 
1'.CCiml l'apılnc:ıktır. 

iri an a 
lialyanın imparatorlu
ğunu tanıgabiliı mi? 

Lôndra, 17 ( A. A) - İrlanda hU
kümetinin "İtalya kralı Ha~~istan 
impa.:ra.tor:u., nemine siyasi bir milmes 
sil göndermek hususundaki karan, 
lngiliz siyasi mahf cllerinde oldukça 
bUyük bir hayretle karşılanmı~. 

Bu mahfeller, de Valera'nm İngilte
re hllkQmeti ile daminyonla.n fikrim 
almadan bu hususta bir kasar ittihaz 
etmiyeceğini zannetmektedirler. 

- Temenni edc,.im, ld .Mille· 
rin ba§ma fena bir ~ey gelmi~ 
olma$ın, diyor, bclhi de sadece 
İ!<? miiMnllik bir cn;clc takıl«" 
ral~ gecikmi~tir! 
Ku.~omki, bir lôh::a siikutla 

onıı siiziıyor ve sonra {Öyle di
yor: 

- Bilô/d.c; en f cna ihtimal 
dü~üııiilerek /wrknıak yerinde! 

:Amir:ıl Kcdrof, şöyle söylP.di: 
- Şimdi ''::tkit kaybcımemeli}iz; 

ben derlınl polis komiserliğine gitme
miz ve 'almıyı bildirmemiz reyinde-
yim. 

Ku "o:ıski, b:ışmı ealhyor: 
- Hiç değilse ko§turdugmnuz a

damlar SkohJin \'illn-ındnn tliinünce
ye kadar bek:lcmcli)·İz. 

Miralııv l\fozilcf, hunun iizerine: 
- Alı , diyor, mesele Skolılinle mi 

alakarlar? I;-.aknt o sayfiyesinde değil 
ki! Skohlinlcr lmgün Pariste kaldı] ar. 
Burada~·:,;eıı claima küçük bir mi!.afi~ 
lıanccle yatıp kalkarlar. Orada arama
Ir, oradan soru~~urınalı! 

Kussoo ki ''c Kedrof, biribirlerine 
bakıyorlar. 

- Bu i~i fü:erinize alır mısmrz, l\li 
ralay? Fakat Skohlini bulacak olur
~anız, ne olursa o1sun, onu ınutlaka 
buraya getirmelisiniz! ....... 

Mazile:f', hu saatle artı!~ liavagaz1 
lamhalarrum sönük bir ı§ık bile serp
medi": ~.~ karruıhk ınerdi\'eni, süratle 
ınıyor. Skol>lin ailesi, Pariste kal
dık~.a lıep "Paks" 4siınli bir misafiİr
Jıruıede otururlar. Miralay, zafer ta-
·mın nr~:un<la, lıayli uzakta, Parisio 

hüyiik miintclıa soknklarımn şehrin 
harici h.'"!smmu yıldız §!klinde n!;ıldık
ları yerdeki hu hMİt ı0Lelin i;nüne gel
w.liği vakit, Mat l i henüz gcçmi ti. 

Bu sıralarda, .Par.isin .ecnebilerin 
oturdukları ha~hca mahallesinde &ine 
mafarrn son gece f!BD ]arı biter. Şim· 
di, uzakta, nıodern cğleııce malıalle
i oJ_an )Jonparnasta hiiyiik 1'ahvele

trin önündeki kö1;cha~larmda fikbm, 
tıkJırn kalnhalığm knmlclandıgı za
ımanrlrr; l\Iomnartraa eğlence yerle

inclcki gnr,Jrobcu kadınların csniye
rck sanıe lHıktıklıırı 1.amanilır. Lakin. 
ımisnfirlrnnenin bulunduğu hu akin 
ıiknmetgnhfar semtinde, hüt\in 'ınyn~ 
oktım sönn1üştür. 

1\Iaz'ilcf, "Paks'' otelinin beyaz, dttr 
~öğüslü ıhinıu .. ünde duruyor. Göz 
alnhildi~in , ctr.nfta · ç kimse örül
müy.or. I~vıin kaın mı ırnnıyor. Kapı 
ınçık, illin içeride her yer simsiyah, 
kapkara, z.ifiri karanlık. B:ı-mr bldx
ırmca, cYin, "PCnoere caml~rı bemhr.· 
yaz, tertemiz penfolerlc örtiilii cephe
sını seçiyor. _ foJhnl yanmC'la'ki kü
çük folrnntnnm kaprsma ittiratla '"ll· 
rnrak, ucleta trampet çalıyor ... Lakin, 
gene ses, seıln yok! Gece çahnmağn 
malısu · çıngmık ncretle? Bo~unıı ara· 
ma; f nkct, i..tc şurada. C\'İn kapı m· 
ela bir yafta asıh: "Büro l 'nci katta". 
Karanlık, i~üi!rii mcrıdh'enle doğ
ru lburaya çıkı1ıyor. firalay f azi1~f 
kapıya tık, tık \'Ura '"Ura ote1 ıuhibi
ni u~ndırıyor, adam. camı sıkılmıf'-e 
uyku F.er .. emi lıa1de ikapmm eşiğinde 
görünüyor. 

- 2 numaralı oda! . ... o'lıe~ 
Esniyerek böyle diyor ve kaP ' 

rar kapatıyor. I oJr 
Mira lav Mazilcf, 2 nuınarıı .1 

.., d 
• d bır"' 

nın kapısı atılıncıya kadar il rııııd" 
<let tık, tık ''urup beklemek z~ pııııı' 
General Skohlin, pijamayla 

8 

önüne !:ıkıyor. 
Mazi lef, ona §Öyle diyor: d 1 ptr 
- General l\Iiller, kaybol ll· 

hal KoJiı:e sokağına gitınelifİ~· 
0
r: 

Skohlin, ona şu cevabı ,,er;Y h~ 
- Yalnız bir dnkikn; siirııt 8.,.ı 

·ıı1 .. · 
lamrnn. Beni dı:nrıda bekleY1 

aat z 1' 
Skohlin ve Mazilef, gece 6 tta:!ı1'" 

doğru hir otomobiJle Kol.ize 5~ko~~ 
'"ROWS" bürosuna eri~uler. ·-ıedi' 
yolda ne olduğuna dair izahat ~ijJlt' 
Fakat 1\Iazilef de zaten l\Jadaıtı Joııdıl' 
rin büyük endi e içerisinde hll af' ~ 
ğundan ve "Kaybolan Geıı:r ~e' 
gerek iiğlcden sonra, gerr.k a ~da f 
yin ne evinde, ne de bilr<>5f~}·'~ 
züktiigünden başka bir ~ey bı 

1 
ııd11~1 

"ROWS" hiırosunun h? ~oridc' 
,·uknrı katta, lıüro önündekı 1 ı: ed· 
• ·ra "" ra ayak bastıkları \'akit, Aın1 ç,ğı!'' 
rof, Skohlini tenha bir oclaY'·ıef ~ 
yor ve kapıyı kapatıyor . .. fa~ı 1ptııl' 
Madam Kedrof, ne ynpınııla~ ~{1' 
geldiğini pek kestiremez hııl e, 
da kalıyorlar. Jrof ,-e 

f çeride, knpı arknsmcla, 'f( "1111ıf'' 
Kmsonski, Skohlinle knr_ş~ .,ıııı 
yalnızlnr. Bu yüzyüze vazıyv-~~ 
dikkatle~ udeta kirpik oyn~ııııtl~ e 
tetkik ediyorlar; fakat o ş<ı1Jf> il 
sakin giirünüyor ve halinde, 1 

fark.edilebilecek bir şey ~o~· e ~6fl 
Amiral Kedrof, kendısıJ1 .. ı- Jıı soy uyor: ··re · 
- Dizim mnlfmıatımızn go·ııit\ , 

G 'il 1 "retıS1 (lf• encral ufi Ieri en son go ııJlıf ıt' 
Skohlin, başım red yo11~ ~t~" 
- Bu doğru de~it, Milıaı aef' tıe' 

dro,•iç. Ben dün Millerle soll ti 

raberdim ! }.ıit tD 
Amirnl Kedrof, sesini, sert 

katarak, yukseltiyor: ~filtetl: 
- Elimde, sizin Genern

1
1 
~~iP 

hir bulu ma tasarladığrnız ;ii~tl , 
knt,i aelilleı"vnr. Hattii bu ~ec;~eb''~ 
Jnsmcn ''e Rafc soknkJnrı dıı b1 

da nki oıması tnsarlandığıtıJ 
'ıt11e' 

yorum. \>t11' jd_,,. i• 
-Fakat, Amiral, 1>U 50 0ı8rr · 

rini hen iiınrümcle ilk def 11·.,jrı :b~ 
şitiyorum. Ba so'krıMar rarJ- ·<İ' 
taraf möa ne aba? aıılı8 'ttı· 

- Söylediğinizi bir kc:;~ohJiıt· •til"' 
ce dü~ünlinüz, Generııl .. ··ç]İ)'e1ı1 
timnl bize hnşka hir şey sc>, .,. 
' ' T • et' 

sınız. • bJiııııt 
Bir omuz silkmc"ı1 Sko ' 

ıtl• 
~)J: '} 11 j\'0(11 

- Ben, lıiç bir ~ey b~ 1 
9 • • .,., . ıı ,. 

- Ya buna ne dersın ~cacftl1 ol· 
Kendisini dnl1n f ıızlıı za}Pr.,Jcı11~ ı., · >' " c:~cıv Anıirnl Kedrof. f illcrın . Jcll ., .. crırıc 

duğu rnc'ktubu mn n ııt ) 

line uzatıyor.. ~ 

(Yeni~. 
UHdl c·ııi1ıı oıri:ıı~t 

llnlkevleri derslsi üJ..~ her ıııtıl d-1ııJ 
. sn:rısı {ir o -Dı 

kAnun t:ırihli 58 fncı '. ı.rııt ~ tıD~ ( 
gibi dolgun yozıJnrl:ı b 1 ~6 s:ıYrııtı ıı:ı1ş tı 1 
hnlinde intişar etıniştır. nd:ı tsıııfl 
bir cilt ,cşldl eden rnecrrıu~..-ıardtr• 
çok i mı:ıl:ınn ıgfizel ~-nzılıı 

g' 

Sohhar, cazip ve göz kamaşllran yıldız ••• ;;;S;.;.--ı 
MARLENE DiETRiCH 

önümüzdeki Pazartesi akşamından itibaren en son ve en mükemmel temsili 

MI 
K 1 Z 1 L i Z D i V A Ç (ıktır· 

muht~em filmi ile S A K A R Y A sinemasında. bütün rcokrları kırac 
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QtJud sabaha kadar Gürcü kıziarile 
şarap içiyor,. :zevkedigor 

'~en, dedi, Kartli kralı Sime
' t rdC§iyim. Bmyonunu~ ki Si-
~ tdi ~an orclulariyle dalına mücacJe
~ }~~· Ben i~e hunwı ı&eyhinde
~IQ .. Gurci tan !canın himayesfodf' 
ijj ~~ ınüddetçe mes&1t olac-aktır. 
'l•nıi d . . . . : 

11 
n na f'bnı ıatryomm. 

......_ '"ehdniçeıllü=ı el§ c m Iliiiiy 
'. Ynni benim Mmayemi istiyor-

~ t\et .. Tamarniyle ... 
......_ Ra ka lif" ittiyorsun? 
't-1 neni kral ~·apmanrzı .. 
......_ l'l'la h <Hi:findii. 
'O ?~ <Jlur, dedi. 1alnız nni kral 

......._ k •çın huzı ş-artlar lüum. 

......._ ~~n hn şartı kahnl ederim. 
{)it\. •nini deği~tir~ksin •.. 

~: d lt>~~düt etmeden tC'\·ap ,.tt-

:;:-- l\ıthuJ edivonım. 
J alı • 

~lıtı nı:ı h bundan smı derece rnem-
......_0lruur;tu. Aifoınlnrmr f:a~ırih. 
'\ Ciirri"tanm Katili KTalı S:imo· 
\"'ı 11 ttlt'ŞJ Il3'·irl ilinin'i df'~-i~rriynr. 
., ıı;:.•c!ı bugünden sonra Dın·ud ola
"-. \fttıdi onun -dini merasimi ynp11· 

t 
~~ 'Sinıonnn kral ilin -edilmesin· 
llıd t~ 'Ort hir ene '!!onra 1569 ı"1• 
~ti a kardeşi Dn"1d. Da\"Ud adı ıl~ 
~~kral olmu~. Şalı Tnlımar;ll'in 
'-lıt lSkerle Gfücistana giderek 
s~ ~eı,:nıişti. 

~ l)lrn()nnn ordu) arla al:ımııc11ğı Tif
\~ll'-Udn hiitiin kapılar.mı .açarak o-
~ .. eıi ahnı.,.tı. 
~ Ut':!lcr, dinini drği tirınİJ olma
~~n kendi kanlar.mı t~~yan 
~dun onları :rahat y.a~atal'~ğmı u· 
\~ tlardı. F:ıkat lıiç .te böyle olma· 

~~·41d Tifli4 te;ze'k ,.e scfay.a baJJ• 
d~nıli rahntınd:m ha~ka bir şey 
C(i~ Üvor, snhalılnr..a kadar ~iizc1 
~ .~t7.lanm topl:ıclı~ı sofrasmcla 
,1 ~~ıvor. ı:ı;itnr mığmeler.i arasında 
~11"11ni ~eçiriy-0r<hı. Bu esnada Si
~ 'a'kalanarak Al:nnoz kalesine 
il\ edilrnj,. ,.c Gürr.istan Da\'.udun 
~~~U ult;ndn kendisini kurtaracak 
~la' llnlı.fcyerek senelerini saymağa 

~.tııı lı. 
~lı ~(ün Şah Tuhmn !h (;ldii :Lala 
'1-~~ ij ~ Pnşn on l)e~ hin kieilik 'bir 
'ııı ~ e CürcH:ına girdi. lı1a ;pa~a
llııu, t "rS 1ıer tarafta ilelıeşt uyabdn--
\l" 

)ltfi~l~f ~ pa~n ao~n~ Tinis üzerine 
~t"tıtt il. l(r.ul nanıcl. ılk Önce muka· 
li,İlikt 'huırhnclı. Fn.\at on beş 'hin 
~"ıı :nrlc lmn·eti 'karşısmcla (lura· 
~~/~uu nnlıwınra 1ıcr ~eyi bıraiup 
ı~ ~1 <'anını lrnrtıırmayı dilşfüılm. 
~"~~, hirknç nclnmı ve y'ükte hafif 
tn 'l'. c 1la~ıı kaçlı. 

1tııil ı~eı·tan ln1 hal.leyken fran tnb
)'~ ~•d:ıhc,ae gccmi,ıi. 

ij~; tıı Şa1 ,... .. • • • 1 
'<lltaıt ı, ,,urcıstanm ,·ar,ıyetıy e 

......._ ar oldn. 
~~,ıfuh~ık. 'lNli, Almnut kal~~in<le 
~,}a •nı olan <>~ki 'kral Sunonu 
; ~"lİriniz. 

~ç ~on, krnflisini karırm:ığıı ~f'lPn ''t• 1~~a kale n'iilıN~si 'kaçlı1nnn 
, }\11~l~i~ bir i~ence ıicind~i. 
~· e nob t . • ık ] .. . 

~l ' \'ak· c ça ı genç ız a a~nr;r ın-
ll~l'-a\ it kent] i; rıdcn nmıcl i 'rsl im 
~"ftla~a a ~<'rle n,·a'k sc i iizcrine iz a
~ _)· ~tden ınnlrnf1zlnrl:ı kıırşıl::ıştt. 
~~ a~nıda idi. Yapacıi\ iş ya 

~Jı~~~~)~~n ülitiirnıcktcn h:ı~a hiT 

,., il' ını du.. .. .. '" 1 1 
~ ""~tt unınu~ • . Knrtu uş yo unu 

•ilahe hıılar:ı~ iinüne Ac1en1el'e iki I!" , "e hir de piı:tM'unu rıte~le-
11......., 11;ıı1 ~ ı· k '-'ltlt ,...,z l ·npıya sHrUkleycttk 

lf)l'ıntıın'kta un~larih. Gitti kap'l· 
~l\i h k:ı;tdi~i lcnnıl.ulmı ~ at kf"nitile 
~~ 1~ ikf ~rdl1. Srnıön kalede lcııMı· 
• ..._ ~İ~er· ~ cler1nıl ntlara atlnı1lr§1tır 
~"' •nı tl k 1 1 k ı ı,. <ıı-\J e ar a arım an oŞtnrn• 
~·1~ ~~1'ııf'larclı. ı 
•e \~'h"t çi~i as•'f"n Clirrü idi. r. 
~et~ .. ran onitmında ~ı1ıtmtı: 

~0rntf'ğe haşlamı§tı. Geıtı; 1 

kTz Marya admda '-e kral sülale!indcn 
idi. Okumu~, olgnnl:t~m~. millf'ti
nin ıstırabmı dnynmştn. Sinıonu bir 
clef a görnıii~tii. Fnknt ıonnnla mem
iekı-t için rnnla hn~!:ı c;:alıştığını hil
d:~ ic;:in ona adeta tapTyordu. Ma
mut kalesin~<-n knrtannnğa azmetti
ği ~in m1waff :ik olacn'ğm.i' iimidi 
\·ar<ıı. Her ıt:ıreyc h:ı~·nr:ırak kale 
rıi;hetc;:isini hile elde ctm~e mtwnf
fn'k olmu~hı. 

f arya. kendi i ,.e milleti ıitin her 
r('a:ıkirlı~n 'k:ıtlannı:ı~a razı olan $1'-a 
ile memhltf'1İne ~Ônf'rek vaziyete 
.intizar ehn~e ıhaşfomı~•· 

Kralla .5nlı f\arş. J\vırıı ·a 

f ran Şaln Huclabenıl~ Simonu 
~ı.mn... ~ğırttı.. Simon, T<11hmashin 
öJ,Jli~iinii yolıl:ı i;ğr<'nmişt:i. Talımıısh 
\'aktile kem\isiue dinini de.ği§tirrnesi
ni toklif et mi§, f akrat knbul ettireme· 
miıti. Acaha ~UN(Ji J1' utlahenclc de ay
'1İ ~~·.i ımi yapacaktı? 

Simon kar.ar.ınt ,·ertli: 
- Her fC)'.e r~~ınt!n ılinin'İ dcği~

tirmey~ r.azı obnıyac~rm. 
Hudahcade: 
- Simon, o<lr:di, sen Gürc;!::tan kr:ıı

h iken başına .ıhirç<ık işler ,gc1di. Diin· 
yada insanın ha~ma her ~ey gelir. Ce
sur insanlar sonra claima kiirlr ç.Jkar· 
lar. Senin cesaretini herkes llilivor. 
Den, seni scrllcst bırakıyorum. · Git, 
gene mill~tinin haşıııa geç. 

Simon 11ordu: 
- lhma mukabil ht'.ndcn .ne isti· 

)'Oreumız? 
- JJiç hir ~ey .. Sen -tırtık serhcst

sın. 

Simon lm suretle scrlH~-=t ka1ntcn 
doğnı >eY'Vte ~eliti w : ilk giinilen işba
~m:ı geçti. Kardcı:.i Danııl, TJnla pa
şanın a:;'k<'rl kar~ı mdn esasen lıcr te
yi bır:ıkır> 'k~mı~tr. ~iınon orılusunu 
emrine uma,le }111!<111 ' 'C ·<krlıal tc~'\d. 
liitn h:ı~ln<lı. 

n alk e:::ıı:cn Simonn seviyor<ln. O-
l nun gelişi mi.ili hnyram teklinde te
lii'k'ki ('dilcli. Yorgun, ~fil \'C pcri
~nn lıır hale gelmi~ olan hıılk illC§C i
~1ndf'y<li. 

"Fııkat Giircistan, tarihin lıiç lıir :za
manmda 'iitlerinıle .tcrmniim e.tti
iii htiklnli lmlamamt~tır. Bu ~irin 
ılivarın in anların talihleri nedense 
dairnn harple a~.ılmıştır. Harici <liii
man kalmaC1r~r ,·akit keneli kendile
rine hoğuşm·orYar-. 

Simon tekrar talıla geçtikten eonra 
da cli~er krallıklar ilanı harp cttikt-

K iirtli krall ı~ı Giir'öİstan tbpr.akla
rmda huzur yaralamıyor, onu 
ortadan kaldırmak maınnthr.. diyor
lardı. 
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• ~tuuıı 623~ Pezeta 
• Dolar 12j - • Afark ~~:>b 
• l"raııll 88 •Zloti ~l.-
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• BeJ~kan. -bol ...... , ., _ 
•Drahmi 23. •Dinar 52,-
• Jıvıçre Ft. rıso. Yen 
•Leva 2J •Kron t..eç ?12 -
• Flor1.D io. • Aıaa 107~ -
•KrooçeL 8:.l, • BftnkDOt 270 -· 
• Şlllo /, VWı 23 

c '- f\ L E R 
• ı...ou.ıra t;;?j - • Vl)'aAA oj .22~ 

• Nevyor• l', 7~·:J7 • Madr14 l:S.71.i 

•Parti 2S6J.:rı • Oerwı ı.~1162 

• MUA.nt ı:; ı?O • V&rfOVO 4,21!60 

• Brtlktıd 4.WıO • Bui:ıapeft.e 4,t.'2~ 

• t.Un& ~i 41 • Bl>lcrııt ıoc s~ıo 

• Ceııe~ 8,4:;,Gj • ille 1 (T'&(l *' :;7;;0 

• Soty• ti4- • \'Okoh&ma .!. i j i O 

• Anuıt.erdllftl 1.4573 • MOlikova .s t.0-.!J 

• Pr-aft ~2.74&i •SU>kbOlm ı, ıros 

~ s H AM 

lŞ B:rnkl\BJ • 80j Ştr. Aayrıy -
A:nadolu 252~ <:ımento 9 (i() 

ReJI ı ta UerkU RMlr l~ 

- stlkrazlar-ıal'lvıuer-

ıe ıtQ !'.Har· ı QektrUı 

• • • ıı 14 623 TramYQ 
• u l·foİj ttınum • • • ın ın • u " >.:n.Mıcııo t (Q 15 

• • fi ..... 

• trgoriJ ıstık ııu •-> A!latJolo D 10 la 
8. Errurum 1012j -.ba.ıoın W SJ lJ 

• lst1k.Dab1D l(> M Uıuuail A M, 

Zahire Borsası 
17 -u- ~-7 

Otl','Sl Apğı J'cik&n 

ıtr. ra. Kr Pa 

nusc1ay yunıuşnk 5 35 6 12 

Arpa l'enılık 4 22,5 
Arpa Anndol 4 'l ' 8 
Çavdar 4 27,5 ' 30 
Mısır sarı 4 27 '29 
Yuı:ır 4-
Kuşyemi 7 10 --
Susanı 1fi 20 
Nohut 7 20 9-
Fasulye ç:ıh 9 10 10 20 
Peynir beyaz 39 14 40-
Peynir k:ı5:ır 56 - 59-

GELEN GİDEN 
Buaday 750 Ton tç ifınltr'k '18,114 T.on 
Arp:ı 195 " 

\'np:ık 52 " 
Cnvd:ır 30 •• G\uşycrni 50 ~ . 
B.Pc)nir l7 .. I~nsul:rc l5 •• 
Un 15 .. Tirtik 3 

" l\l ısır 150 .. c ccvit 8.112 " Yul:ıf l:'"ı7 ,, 
f'aıml.rc 10,1 / 4 .. nörfılce G,1/4 .. 

[ıHaftalık~ RADYO 
~===::i::tl= Programı 

ÖAlc ncŞTi)·ntı: Sant 12,30 l>t:\"kla "ril~k 

m'llsikisl. 12.,50 mıvodls. 13,105 PUı'k1a TOtk 

musfklsf. U Son. 

~kşnm ııeşriyntı: Sa:ıt 18,30 Sck1tincl 

T:ı nrrur ,.e \'erh l\fn,ı hnflası konferans: 
Akşam gnzcıeslnclcn Sclfıml ~net. 19 S:ı
fil~: 'P~ynno ve ı:cmıın refo'katile. 19,30 
Kontcnıns: l>r. Ali ŞOktO (Grip '\'e lkorun

mbk carclcri). 19,55 Borsa 'hnbt"rlerl. 20 

Sadi \'e nrkad:ışlan .cı:ırar111dan Tür'k mu. 

ikisi 'Ve balk şorkıltm. '20,SO 'Hava l'llJ>oru. 
20,33 Ömer llızn ınrnfından anır>ta sö:rlev. 
20,45 Scm:ı'h:ıt (:):ıdcnscs \•e nr'k:ı :l:ış)nrı ta
rnrınd:ın TtiTk musikisi ve ha1k şnrkı'bn. 

(S. A.). 21,l5 Orke'Stra: 1 - i&Uıo,·en: Co. 

ıriol;ın mcrlür. 2 - Himlskt Kbrsa'k'~~: 
:Şcheraz:ıte. '3 - (:n)kO ·iskl: Ş:ın doton. 

" - ~olman: l>n~,·am 'lloh «Ol'tın. 22,t?> 
AJ::ıns lı :ılıcrll•rl. 22,30 PI:ıkln sol..ıl:ır, oJ)e

ıra ve operet 1ınrç:ılıın. 22,50 Son tınbcrJer 
\"e ertes i sııııiin programı. 23 Son. 

BUGÜN KALKACAK YAPURL:Atl 

Saat 
~ r. 
~o 
ıa 

10 
~5.40 

6.30 
9.30 

Y:ıporun ndı 

Harlın 

S:ındrl 

nı·t ln 

Gittiği yol 
Bandırma 
Bndırma 
Ayvalık 

GEI.ECEI\ VANTRLAR 

l\lcrsin 
Butsıı 

Sarıtkt 
fn önii 

n:ındırma 
;\ludan~·a 

Dnnclırrna 

Mersin 

/ !5'.-KURUN "18 BİRİNC1KANUN ·193~ 

Kayseri de 
Köl/ qezintileri 

Halkevinin tertip ettiği gezintcı~r 
çok faydah oluyor 

Kayserüıiıı Oyma.ağaç köyümle 

Kayseri (Huai.\Si) - Kayseri Hal
kevi köy gctilcn valimlı Adli Bayma· 
nm batkanlrğı a'ltmda sık sık ıdcvam <et 
mck~edir. 12. 12. 937 pazar günü Se 

bayan ve baylardan mUrckkep otuz ibcş 
Jdfilik bir ikaf.:le Halkevi bilnd0$Unun 
da i~tirakiylc Kayseriyc on kilometre 
bir mesafede bulunan .Anbar, oradan 

da 'Oymaağaç köylerine kadat" yaya bit 
gezi .aaha yapmıştır. 'Bu köylerde val~ 
ve parti başkanı B. Adli Ba:fman ka.'dm 

ve cr'kek toplanan büt'Un köylülerin 
dertlerini aramı}, dileklerini dinlemiş 

olduğu ~ibi Ha'fkcv,: üyeleride muhte
lif noktalardan tetkikler yapmışlaroır. 
Kafile .... eyanmcla bulunmakta olan 

yapıüı.n gczint ii!c bu1ıman1aı 

sıhhnt ve içtimai muavenet müdürü ; 

baytar müdürü, kültür ıdirelrt6rü ve 

kö,rtülük bürosu ~efi tetkllderde bulun 

muşlar ve bilha!'~ sıhhat ttıi.idürü köy 

hastalarını muayene ederek te,Şhis edi

len hast -ılıklara .:;öre ~ıhhi ve .fennı tav 

aiyelerde bulunmuıtur. Fakir hastala
nn tedavi ve il~~lan ımeccanen ~in 
e:rterek srttnalı c.ianlara da bol nıiktar 
da kinin dağıtmıştır. 

Bu geziler şchirı.=ıer ıle köylülerin 
hayat ihtiyaçları:u anlayarak tetbirkr 
almak ve kby1üye ynarlı olmak hus u

sun:ıa .Jilyük ıfayda1ar yapmııktad:r. 

Osman Ö ::-s'.ln 

Gaziantepte devaml= 
bir çahşma \ 

Kiliste de nüfuz miktarı artıyo1 
• 

Gaziantep (Hun:ısi~ - Harp sonu 
Antep tıi~ :mu~· ·ığ:ııız 1bir !harabeden 
ibaretti. Dokuz ıaylık müdafaa müddc • 
tince düşmanın attığı on b'nlerce met • 
mi lbUt'"':l tfnal. n yı'kmış, yahut ukat 
bn'akmlştı. Nereye baksanız bir arıkaz 
başınızı ne tarab ~evirseniz bir 'toprak 
yıgtnı ile kar§ı l:ar~ıya gelirdiniz. 

Eskin:n mamUT Antebi bu derece 
harap olmuştu. 

Cumhuriyetle U.r1ikte bı!flayan imar 
hareke~· 1ri şehre kısa bir zamndıı eski
sinden daha mamur bir sehre verdi. 

Antep ~arpten evvel ve harbi müte
akip bilenler, şimJi onu ~iycıret ett;:klc
ri vakit derin bir hayranlık duyuyor -
tar. 

Şehri inınrla birinci. deteccde mükel 
lef olan bc~diy.e, duramadan çalrşmıı· 
'tır. Şehrin ve ıchirlinin genel ihtiyaçla 
1rmdan bir çoğu'!u uğlanu§. en .mühim 
derd olan su m~:-.eıe:-;ni ha!letmek üze 
.ırc bulunmuj ve ; rt~ kalanlarını peyder 
:pey gidermek ii'n !bir program altına 
ıalm1:.;tır. Vilayet, gazi yurda layık oldu 
göı:term:ı ve göster:"lektcdir. 

Diğer taraf tan halk da yen1yc ve gü 
,z~lc uyarak mütemc..d!yen çalışmakta -
dır. An~_'.Jin he:r.en her köşer:nde yük 
seldiği görülen modern inşaat bunun a 
çık bir delilidir. Herkes ev, mağaza ve 
ldükkan yaptırm1kta, bu hareketler iş 
sahasını da genij1Ctmiş bulunmaktadır. 

Anteb:n genel lhtiyı:çları başında, hü 
kumet konağı, lise ve ceza evi binaları 
geliyor. Her ilç yapmm ~bikliği ve 
bunlara duyulan lüzum -daha ilk nazar 
Cla göze çarpmaktadır. 

Hapishane -obra..lc -eski tfr kiliıte iı -
gal dilmekte, reıı:rıt daireler ayn ayn 
binalarda yer almış bulunmakta ve bi
nası:r:lık c;ok ra~~t görm Gaziantep 
lisesinin {ı:tikbaii Uzcrinde menfi tesir 
ynpmalct~dır. 

Kitiı nühıa arbyOI' 

Gaziantep (HusuSi) - ltilit, cenırp 

f hududlanmız üzcl"inde nüfusca en k:ı4 

labahk ve geniş topral<lara malili: bir 
kaza merke.r.imizdir. Burada nüfus bu
yük bir süratle ortryor. Bekar adedi 
çok mahdudaur. 

EvlileI'den de beşten az çocuklusu
na nadir rastlanır. Bu scbebledir ki nü 
fus miktan bir çok vflayetlerimizi ge -
çecek n:Shete ıe:-:ni' ve yirmi yedi bini 
bulmuştur . 

Halebe dokun kilometre mesafc<!c 

bulunan uki Tüı:ıt şehri. asırlarca ba -
kımsız kalmışken bugün büyük bir 
terakki v:: inldtafa dn mazhar olmuı • 
tur. Gen& ve değ-:.rli kaymakam Bay 
Ne::mea:Hn Ergin, «azada kaldığı üç 
yıl için:le şehre yeni ve medeni bir 
çehre venr.:ştir. 220 volt kudretinde 
bir elek!rik fabrikası tesis edildiği eibi 

su iıine ile el kon:nupr. 

Her cabada ifori ~:den Kilis, bu yıl 

~sadı tııhada mUtee!>Sir olmuftur. 

Bunun da ıeb:bi., fııt1k, zeytin ve 
lüZiim mabculler:ndcki l;"etckctıirlilrtir. 

Filhılr.ka !her ~ n-.c.htul Kilisin belli • 
başlı ihraç m:ıdderini teşkil eyler. EY· 
sen bı§ka bir çrtcıt ma°la ıda yok gibi -
cı :r. S:ınay!in sa mnculul:tan gıyria.' te 
essin ct!hm§tir. 

Fntı'lt, Antep •ıe N ezibe nisbctle 
taten az yeti§ir~e de yine ihraç olunur 
ve ~yf. <denecek pura getirirdi. Fakat 
ızeytin ve U:r:üm, Kilis ticaretinin helke 
miğini tcıkil eden ik.' mahsuldür. Kilis 
üzüm ve pekmezle meşhurdur. Antep· 
tcl:i rakı fabrikası ihtiyacınm mühim 
bir kiururu Krllııtt!n tedarik eder. Ana 
l:loluya da kuru üzüm ve pekmet ihraç 
edilir. Zeytin lst üzüme "c!c üstün gelen 
bir ibra~ maddeaiaır. 

Kil~, filtteden geçmediği 'halde zey 
tin yağ fabrikalarınısa en nefis sabunu 
imal eder. Sene~k vasa~ bir hesapla iki 
ırnilyon 'kilo zeytin yağ ve ~~ yil% bin 
kilo ıalııun ihraca'tr vatdı'r. 
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Orta Avrupa siyaseti 

Lehlerle Çekler de 
Cenevreden çekiliyor mu? 

Delbos Prağdan bugün ayrdıyor 
Yunan Krah Be!gratta 

Be~rad 17 (A. A.) - Avala ajan -
sr bildir,'yor: 

her zam:ın dostane münasebetler idame 
etmiş olan dost "Je komşu h:r memleke 
tin hükümdarı :;ıfatiyle selamlamakta -
dır. 

Samouprava, Yugoslavya - Yunan 
dostluğullun mÜ'ii.akbel anlaşma anane 
terine istinat ettiğini kaydetmekte ve 
bu dostluğun, herşeyin ,;ki memleketi 
birleştirdiği ve hii bir şeyin ayırmadı
ğı için h.=ç bir zam<.n sarsılmamış ve 

Ga.zetde:-, Lehistan ve Belçikamn 
Milletler ~emiy::tinden çekilmeleri ih -
timaL'. hakkındalci haberleri hususi mat 
buatınuı tefsirlerini ve bilhassa infor
mation Politigue Polonaise de çıkan 

ve Mill~cler Cemiyetrnin yalnız cihan
şümullük mefkürelerinden uzaklaşmak 
la kalmayıp bir Avrupa müessesi sıfa -
tiyle haklın bir rf>l oynamaktan da aciz 
kaldığı hakkınd -\;{'İ tefsirleri iktibas et 
mektedirler. 

il eksilmemiş oJduğı.:nu ilave eylemekte
dir. 

.~--------------
Diğer c.ihetten llrükselden gelen ha

berleri tefsir etmekte olan Vreme ga -
zetcsi, İtalyanın Milletler Cemiyetin -
den çek:lmesinin Belxikanm hükumet 
merkez.:Ode kuv-:etli bir tesir bıraktı -
ğıru ve burada Cenevrenln İtalyaya 

karşı büyük ve sayısız kusurlarda bu -
lunduğu söylenil iiğini yaımaktacl.:r. 

Prağ gÖrü§meleri 
Prağ 17 (A. A.) - Lanyde, Dclbos, 

Masarykin mezarı önünde eğı~ldikten 

sonra Prağa avd !t ederek Hodzarun zi 
yaretini kabul etmiştir. 

Delbos, Benes iıe haşhaşa öğle ye -
meğini yemiştir. 

Yemekte Fransız nazırı zlyaretinin 
en mühim mülakatım yapmak fırsatı
nı elde etmiştir. Akşam Delbos, Fran
sanın Prcığ sefiri tarafından verilen zi 
yafettc hazır bulunacak ve yann saat 
11.55 de Parise aV'det edecektir. 

Yunan kralının Belgradı ziyareti 
Belgra.i 17 (A. A.) - Avala ajansı 

teblı'ğ ediyor: 
Sar':"-:ıprava gazetesi, başmakalesini 

Yunan kralının ?.iyaretine tahsis etmiş 
tif. Bu ga:ı:ete, kraa ga.lavya ile 

lki otomobil 
kazası 

Evve1ıı.· gece s:ıat 21.30 da Şişli.de 

feci bir otomobil kazası olmuş ve za -
vallı bir kadının ö1Ümü ile neticelen -
miştir. 

Şişli xOcuk hac;;tahanesi sokağının ya 
nmdak.: e\'de oturan terzi Fahriyenin 
annesi 7.eliha, y.:J:y~ çeyrek geçe da -
vetli olduğu b.ir yere gitmek üzere ev 
den çıkmış ve trınıvay caıddesinde yiı 
rümeğe başlamıştır. 

Kadıncağız Ecial hastahanesi soka
ğının bulunduğ1J yere gelince karşı ta 
rafa geçmek istemiş, yukardan gel -
mekte <>lan Şişli - Fatih otobüsünü 
görünce durmuş ve bunun arkasından 
tekrar . ·:ı!una devam etmiştir. 

Fakat bu sır.ıfa aksi cıhetten 1735 
numaralı taksi a::abası yıldmm gi~ bir 
süratle gelmt>ktt"ı.lir. Betbaht kadın bu 
ölüm arabasını röri:nceye kadar iş iş -
ten .., ~çmiş, otomobıl büt•jn hızı ile ka 
dmm üstüne yiü:Jenerek otuz metre ka 
dar sürüklemişti::. 

Kadın derhal ölmüş etraftan yeti
şen pofüler zavallıy. katil otomobile 
bindirerek Şişli çocuk hastahanesine 
götürmüşlerdir. 

Şoför tevkif ... J.:Imiştir. Hadise ma -
hallinde yapılan keş~fte otomobilin en 
az seksen kilometre süratle gittiği an
laşılmıştır. 

Şoför Arif :ülesi alınırken şunları 
söylemi:ıtir: 

- Otobüs ka'"l:n: görmekliğime ma -
ni oldu. Herhal;Je ayni şekilde o da be 
ni görm~"llİŞ olacik. Kendis.:ni ancak 
bir metr;: kadar yakla§tığım zaman gö 
rebild:m. Fakat iş işten geçmişti. 

Şoför Arif dün geç vakit tevkif edil 
miştir. 

lKlNCl KAZA 
Dün sabah Çlr~ıkaprda bir otomobil 

kaza:;ı olmuştur. 

Ayni } erdeki Şark kırathanesinde 

]ilhşac İranlı 23 yaşlarında Kerim, 
caddenia karşı tarafına geçmek ,:ster -
tren Uzerine doğ :u bir tramvayın geldi 
ğini görmüştür. Kerim bu hareketi ya- , 
parken arkasından gelen 284 7 numara 
lı taksi arabasını otomolili 

Hatayda 
(ü~:yanı birincide) 

Antakya, 1?.' (Hususi) - Garonun 
Sancakta tahrikatmın bir cephesi de 
bilhassa Türklerle Araptan küçük ih
tilB.flar vesil~iyle ayırmak, Türkleri 
Araplar, Arapları Türkler aleyhine 
çevirmektir. Bu ı:naksatla yurt kaçak
larından ve irtica elemanlarından 
hoca Celal vasıtasiyle Türklerle A
rapların arasını açmak için Suriye 
bayrağını ihtilaf rnevzuu olarak orta
ya atmıştır. Hoca Celal, Araplar ara
sında Suriye bayrağını çekmek için 
propagandalar yapmaktadır. 

Türkler aleyhinde propaganda 
Humus, 17 (Hususi) - Birincika

nunun altıncı günü Humusta Suriye 
izcileri namına Ortodoks kardeşlik ta
bıtası cemiyeti klübünde bir müsame
re verilmiştir. Bu müsamerenin mev
zuu büyük harb ve Cemal paşanın Su
riye hareketi münasebetiyle Türkler 
aleyhinde propaganda yapmak olmuş
tur. 

1mdlat 'IDUhtacı himmet ••• 
iskebde~ il.il (Hususi) - lskende 

runda Garonun himayesi altında ''İs
kenderun Araplrğmı koruma,, cemiye
ti namında bir teşekkül vücuda geti
rilmek istenmektedir. Cemiyetin baş
kanlığma Hüsnü Cebbarcnin getiril -
mesi mevzubahs olmaktadır. Hüsnü 
Cebbarenin faal adamlarından ve 
Fransız muhiplerinden bir zat da Ye
nişehir maha.llcsindeki evini klüp bi
nasına tahsis etmiştir. Araplığı koru
ma namı altında kurulacağı söylenen 
bu cemiyet, Arab davasının değil, doğ 
rudan doğruya intilıabatta Fransız 
muhiplerini kazandırmak gayesine hiz 
met edecektir. Netekim klübü a~mak 
için çalışanlar şimdi Fransız taraf -
tarlarından mürekkP.p bir cephe birli
ği vücuda getirmek için propaganda 
yapmaktadırlar. 

Suriye Ba,vekili Ankaraya 
geliyor 

Paris, 17 (A. A.) - Suriye başve
kili Cemil Mardam bu sabah Paristen 
hareket etmiştir. Cemil Mardam An
karaya gitmektedir. 

Necmettin Sadak 
Cenevreye gidiyor 

Ankara: 17 (A.A.) Hariciye vekili 
doktor Rüştü Aras'ın katibi umumi 
Numan menemen<.;i oğlu ve milletler 
cemiyetinde Türkiye d?imi murahhası 
Necmettin Sadak bu gün Hatay intiha 
batı hakkında Milletler cemiyeti tara
fından Hataya gönderilen komisyr;nun 
hazırladığı rapor etrafında ğöril.şmüş 

!erdir. 
Hükumetimizin bu husustaki ncktai
nazan hakkinda talimat alan daim! mu
rahhasımız Bay Necmettin Sadak 1'/Iil

letler Cemiyeti Konseyinde hazır bulun 
mak üzere pazartesi günü Cenevreye 
gidecektir. 

kullana.1 şoför Ahmet bu ani karşılaş -
ma üzer::ıe derhal aı abayı dudurama 
dığrndan Kerime !jarpmrlitır. 

Kerim ou çarpışma neticesinde bey
ninden y:nalanmış ve derhal kend:n -
den geçm.=ştir. 

Yaralı bunun i1ztrine iyi bir tesadi.lif 
eseri olarak ayni anda vaka mahallin
den geçmekte olan bir hasta otomobil,: 
ne konttl.nuş ve C'errahpaşa hastahane-

Gazeteciler 
(Üstyanı birincide) 

farklar vardır, fakat efkarıumumiye
yi aksettiren ayni zamanda bir de ter· 
kip işi yapmaktadır. Bu terkip işi 
bir ferde verilen ilacı terkip et
mekten çok daha dikkate, itinaya )ü .. 
zum gösteren bir mahiyet sahibidir. 

Fertlerin sıhhati cehalete, ehliyet
sizliğe ve içtimai kontrolsüzlü~e kar
şı her taraftan srkı, sıkı mulıaf aza e
dilmiştir. Çünkü ferdin sıhhatiyle 
meşgul olanlar: 

A) Mesleki nizamla. 
E) Devlet kanunlariyle mütemadi 

bir nezaret altına almışlardır. 

Sosyetenin nabzmı elinde tutan ve 
insan topluluğunun manevi sıhhati· 
ni tanzim edenlerin hayatı bizde ne 
kanun, ne de mesleki disiplin ile tan· 
zim edilmiş değildir. 

Bir mesleğin <lisiplin sahibi c.lma
sı, sadece disiplin arzusundan, mera· 
kından doğmaz. Hatta boşuboşuna is· 
tenen disiplin en kötii anarşilere yol 
açar. 

Bir mesleğin otorite temin etmesi 
için onun hem mensupları, heın de 
yabancı lan önünde itibarlı olması ik· 
tiza eder. 

Bir mesleğin mensupları arasında 
itibarlı olması demek, onun istikbali
nin emniyet altına a1ınmı~ olması. hiç 
olmazsa insanın meslek diyerek yo• 
lunda ömrünü harcadığı işin kendisi· 
ni ümitsiz, neşesiz ve aç bırakmaması 
demektir. 

Efkarnımunıiye san'atkarlan biz
de istikbal diye ne bekleyebilirler? 

Eğer ömiirlerinin sonunda Darüla
ceze, yahut bir hastahane yastığına 
baş koymağa imkan hulurlar!!a onlar 
için bu son bir tesellidir. Öliimle
rinde mezarları baı;ma bir demt't çi
çek, nihayet mesleki lıayatm ilk ve 
son saadetidir. 

Bir mesleğin kurulamaması sebe· 
bini her şeyden önce burada arama
lıdır. 

Mesİek cazip bir hale gelmedikçe, 
ondan hiivük şeyler beklemek ınfun· 
kiin olamaz. 

Büyük şeyler beklemege mensup
larmm takat hulamadı~ı hir işe baş• 
kaJarmdan hürmet ve itibar bekle
mek abes olur. 

Bir mesle~n haııkaları için. itiharlı 
olabilmesi maahret ve oriiinaliteyi 
mütemadiyen isbat etmesine hağhı!ır. 
Bu maharet, hu oriiinalite bir remi
yct irinde "kıymet lıiikiimlerini" yay
mak, ortaya lCoymak, Jıülasa ef
karmmumiyenin mimarı olmak ma
nasını ifade ettikçe sarf edilecek ce
lıicl çok daha fazla olacaktır 

Bir gazete efkarrumumiye öniincle 
ip fütünde hüner giisteren cambaz
dan farklı değildir. Çünkii her gün· 
kü faaliyetine itinah yeni bir faali
vet daha ilnve etmeğe mecburdur. 
Her gün dü~memcğe mecbur olan a
nam, bir kere dü~tü mü bir daha kal
kamaz. Fakat ııai! olrlukça her gün j. 
pin üstünde gezi~ınek, ona mukadder 
olan hayattır. 

İhtisasa ve malıarete olan ihtiya
cı baknnmdan ip üstünde gezinmeğe 
benzeyen bir işi bütün hayatı lcaph
yan ve hütiin bir hayata malolan bir 
meslek halini &.1madıkça muvaff akı
yet temin edemez. 

Biiyiik 1\'fillet 1\f eclisincleki kanun 
layihası bir mesleği kurmak, onu is
tikhallendirmek, kaliteleştirmek için 
mt a<lımr atıyor. 

En kötii topluluk, en iyi dağınık
lılctan ve lJa§ıhozukluktan çok daha 
iyidir. 

Mecliste 
(Üst tarafı 1 hır.ide) 

re olan bu kanunun üç yıl daha temdidi 
istenmektedir. 
. Diğer taraftan, vazife esnasmd1 şe
hit o1anp]ot Ekrem ve makinist Sami 
nin kanuni mirascılarına tazminat ve
rilmesine dair hükmet Meclise bir la
yrha vermiştir. 

Vazife ve teşl:ilat kanununa ek la 
yıha da meclise verilmiştir. 

Orman işletme talimatnamesi mer
iyete girmiştir. 

Türk - İsveç kJering anlaşmc:sı 
31 Mart 1938 tarihine kadaı: temdit 

1 
Ante-p'in 
kurtuluşu 
Büyük merasimle 

kutlanacak 
25 İlkkanun Gaziantep'in kurtuluş 

günüdür. O gün Gaziantep'te, Anka
ra ve İstanbul Halkevlerinde Gazian~ 
tepliler ve halk tarafından büyük tö
renle kutlanacak, bu münasebetle 
milli tarihimizin Plevne, Çanakkale, 
Sakarya gibi şanlı yapraklarından bi
ri olan Gaziantep müdafaasına dair 
kahramanlıklar anlatılacaktır. Ayni 
günde Ankara radyosu da bu mevzu 
üzerine neşriyatta bulunacaktU'. 

Gaziantep Say'tavl1ğı 
Ankara, 17 (A. A.) - Gaziantep 

saylavı Numan Menemencioğlunun is
tifası üzerine boşalan Gaziantep say
lavlığma Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
azasından Doktor Mehmet Ali Ağa.kay 
Parti Genbaşkurunca Parti namzedi 
olarak onaylanmıştır. 

ilk meshulhangisi 
(Vstyam birincide) 

lannı anlamak, duyurmak sizin vaz:i· 
fenizdi." 

Bu sat1rların çıktığı gazetede vu
kuu el~ik olmıyan bir yanlışlığa uğ· 
radığını zannediyoruz. 

En evvel gazeıelerin mcsul olduğu 
hangi haller? 

Sayın saylavımızın kabuliine i§ti• 
ralc ettiğinde şüphe etmediğimiz fca· 
unuların lıangisi gazetelere velev 
manevi olsun böyle bir mesuliyete 
hak verecek bir vazife ayırmıştır? 

Milletin yegôrıe miimessili Büyük 
Millet Meclisi ve bu Meclisin her uz
vu gazeteciler gibi yazılanndan dola· 
yı takibata uğramak ihtimallerinden 
de masun ve sözlerinden gayri mesul
diir. 

Onlann millet mümessili sıfatını 
almal(lrt; kendilerini halk dediğimiz 
büyü/, varlığa gnzeteciden daha yakın 
ltılnıaz ve Meclisteki sözlerinden gay• 
ri mesul tutulmaları, eğer bir ıstırap 
duyuyorlarsa biribirlcrine duyurmak 
vaz.Jesini gazeteciden önce kendileri· 
ne vermez mi? 

Gazetecinin haber kaynakları gene 
halkın içinde olduğuna göre, "haller,, 
den muratlan ne ise, onları halkın 
mümessili sıfatile Meclis kiirsiisiinde 
olmasa bile, halk i{:inden bir fert sı· 
f<rtile gazetem olsun bildirmek gene 
kendilerin<~ dii.~mez mi? 

Bari lütfedip bir m<>.mliret varsa 
onu miisaı•i olarak payln~sah ... 

Biz gazeteciler bildiğimiz ve gör· 
düğiimiiz /;<r<1annı bize kanunlann 
bımlitığı had dahilinde yapıyoruz. 
Bunu bii.tiin mebuslanmızın bildiğin,.. 
de şüphe etmediğimiz içindir ki bir 
mebus i/ ad esi olaraf, geçirilen bu söz· 
lerdP. bir e/;,sik taraf kaldığına hük
mediyoruz. 

(Dün dola~an bir rivayete göre, ga· 
zetede bahso1unan takriri veren Kır
şehir mebusu Bay Yahya Galiptir.) 

ispanya 
su!arında 

(Vstyanı birincide) 

Barcelona, 17 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

Teruel cephesinde cuınlıuriyet kuv 
\'etlerinin taarnızu havanın fena git
mesine rağmen memnuniyete şayan 
bir şekilde devam etmektedir. 

Diin tarafmuzclan işgal dilen mev
ziler tahkim edilmi~tir. Düşmandan 
200 esir alınmıştır. 

Salamanka, 17 (A.A.) - İngilte
renin General Franko nezdindcki 
mümessili Hodgoon yanında iki mu
avini olduğu halde Saint • Jean - de 
hız'den buraya gelmi~tir. 

Evlenecek Yunan 
Vellahtloe köşk 

Atina, 17 (Hususi) - İstanbullu 
Sinyos oğlu kardeşlere ait Psihiko
daki iki köşkün bahçeleriyle birlik
te hükfunet tarafından satmalınması 
için dün maliye nazırı bir mukavele
name imza etmiştir. Bu emlakin bede
li on milyon drabınidir ve yeni evlene
cek olan veliahde hükfunet tarafından 
hediye edilecektir. Vcl:aht ailesiyle 
birlikte yeni alman bu eml8.kta otura-

Maliyede. 
Yeni nakil ve ıagıtı 

Ankara, 17 (Telefonla) - ıJ 
memurları arasında yeniden şu 
ve nakiller yapılmıştır: .. .. yi 
Maraş varidat müöüru guse 

gın malmüdilrlüğüne, Beyoğlu Jı.le 
lat müdürlüğünden Esat ~ t 
tahsil şube şefliğine, tstanb~ ··ne 
memuru Necaettin tahsil şeflıgı 

. e s. 
vukat Enver Menemen haziJl iiŞ 
lığına, Recai Tüzmen ıneıSı:eZ Ill tJ 
avukatlığına, Şakir Yalçıner 
hazine avukatlığına; Suat ls 
ha.zi.ne avukatlığına, tncesu r:ı 
dürU Nevzat tahsil kontrol JllC t 
ğuna, Pazar kaymak!mt ~e t,ct 
kılıç milli em.Iak mild~lilğil 1 memurluğuna tayin terfıleyUIJ.iŞ 

Katilin ellerini k08
1 ğe yemin etti1~!5t 

Kudüs, 17 (A. A.) - Tfll:1> t 
Arap Belediye reisinin katliIU. ~ 
to için Nablus belediye bahçes.ill 
yük bir miting yapılmlştır: . ·ıı 

Üç binden fazla nümayışçinJ 
rak ettiği bu mitingde ~~ al~Jll 
ha.tipleri katillerin eııerını le 
ant içmişlerdir. 

Bu toplantıdan sonra .AraP fiSl 
hüldimete müracaat ederek ne .. 
müdafaa için silah taşJDlak JI1 

desi talebinde buiunmuşla.rdıt· 

Rektör geligor b 
]3il' 

Ankara, 17 (TeleforJa) - Oııi\ 
tadanberi şehrimizde buluııaD g.tıtl 
site Rektörü B. Cemil Biise1 Y edece 
bahki trenle 1stanbula barekÔt ·ve~i 
tir. B. Cemil Bilse! burada ~jş' 
hakkında ~vekile izahat "' . ııe t 
bütçe etrafında Maarif Vekaleti 
masta bulunm~tur. 

O~obüs davss 
•. cide) 

(tJ styanı birıtı 

istidayı ttvdi etni:ı:tir. .~o' 
Ahmet Emin Yalınan istı 'f"1 JJ 

diş taJ::rbi Avni Bayerin gere1' al\ s~;.~ 
gerek muhtelif muhitlerde b~Y ettıg1 

tiyle kendisine hakaret ve iftı!ll adi \'° 
ni söylemekte ve 35000 Ifra rııa C'1'te' 

· · · isteıJl manevi .ı:?.rarırun tr:zmınını 
ldir. . . }. 'lf>i P' 

Diğer taraitın diş tabı~ı :ıJ/ 
yerin üç gün evvel ıni.J::ldeıll~ erili} 
tevdi ettiği protestonaınerı:n ilt11..ı:e:'I'. 
müddeLumumilik~e tetkik::ı.t Y11.~

1 

~ gb 
. h k . . 1 ·ne Ji.iZ .,ıe 
ıza at verme ıçm ge rnes• ·fetıı 

film.. b h ı·s ınarı r uş ve u u.,\ıG po ı 
kendisine bildirilrr.işti.. . \lıldeıtbeır 

Fakat Avni Bay(.r, ıkı . g. .
3 nıüddeiumumiY ğc gelmcmıştit· da ıt1ı.ı 

Dün zorla getirilmesi h~1~i.iJ1e teb 
deiumumili.kçe pulis ınüdUrlug aJdığıı111 

t=gat yapılmıştır. A) nca haberl~ sarı 
.. Ah E • "{a ..ıı\I' za gore, met mının .. ddeiV"' 

makalesınin bazı fıkraları ınu 
30 

ı.ııı~ 
milikçe ır.atbuat kanununun .. detl • 
maddesine muhalif görül~iiğ~ir· , 
lcyhine oir dava iıkc.ıne edilı:Xll~llrl•rıtıe 

ı:ne..- il 
30 uncu madlde d!vlet . ~ ııi 

dan biri \'eya bir kaçr aleyhıtl~ .,,es 
dd .. il . k ınüphe ·ı-cıı.' ma e goster mıyere ..,iJ ~ · tte .,. jl1' 

zanm davet edecek ınalııye . etif1İ11 
vi.zane yazı ile şerd ve bay<.tY ·ıı 
lal olunması suçuna aittir · t.:ı:ıe İ~1 , 

. AleYl"' tş Ahmet Emi.n Yalman 1:1a11:ıl1 , 
. N" bet v pıı. 

ci bir ldava da Recaı uz. NiiZ11et ıe' 
rafından cıçılmıştır. Rec.aı •'l\1ıı.slte ıı 
ban dünkü Tan gazetesınde t :13alı9 ıı. 

. . .. .. . :Niizhe \,ıı.1: 
den hırı duştu: Recaı bsrrıtı ı• 
zuhur etti,, isi.u:i yazıda .şa 
ret mah.:.y~tini görmekt~r· Jf pf/ 
Müfettişler dan 

ile göı üştü/et pa11ili: 
. . afıoda s11e 

Otobus mesel'!rı etr hkil"'ı;ı . deı1 
ye vcka~ti tarafından t~·f ttişte1"111ıı:ıJı 
mur e<:lilen mülkiye . ı:'u ~Un sJ 
Bay Seyfi ile Bay Abıdırı • 
belediye-,e gelmfşlerc!ir. . . şal011: 51 · . cıısı ,,ıı 

Kendilerine Şehır ıne iinleni 0 

0ıı:ı 
nun yanındaki büt~e en~ 

1 
r saııt 1ıı , 

tahsis edilmiştir. Müfet~rŞ. e. bıtY' fi ..• 
reısı t go 

doğru vali ve beledıye mi.idde .. ıt'i.l 
bittin üs-cündağ ile uzurt d·ye reısı rlt 

.. .. 1 d" V .. ve bele ı ..... eıe 
ruşmuş er ır. a~· . 3waw _11ııt 

t ]ın1 ;,ııw 
fettişlere kanun ve a trafll 
otobüs mesclt?ASi ha~Jcrtlda e rw 

· · ~ar vermıştir. ..diiriİ v 
Bir ar.ılık varidat ınu ete' 

Ş:!tten de izahat aıınııııştı;~\'atxı euıı 
Müfettişler tahkikata 



llıerika daha şid
detli davranıyor 

lesi, .• (Üst tarafı J incid<?) ı 
ia ~arıcıye nazın Hirotanın ya-

lifa ,..,l W• • • G l'a \;\Jecegmı ve yerme e-
~~kava.'nın getirileceğini bil-

ı.r. 

1fıınkine Merasimle Girdiler 

~o, 17 (A. A.) - Prens Asa
ile e~l Matsui ve Amiral Hase-
t bıtlikte bugUn öğleden sonra 

ltıke·~e Nankin'e girmiştir. 
~n zaptı Çin hükumetinin es
~.. .karargahı binasında res

it edilmiştir. 

~ı "llazırol!11 E·mrhıi Verdi 

ta ov, 17 (A. A.) - Cenubi Çinin 
~ Uğramasından korkan Mare-

~bel\uangtung a.~keri mnkamatı
hazırlanmalannı emretmiş-

~ .'<ay ~~k bir kuınandnnı 
kurfunadizdirili 

:~ay 17 (A. A.j,- Çin matbua
ıt·an 
~ ~ habe .-.crc göre Çın kıtaları 
~ ~hay ve Vbbsungdan ~ckilUik
~ kad3r bu kıtalıınn kuman 

~ li Unan ge ıeral Yanghu geçen -
1(" ankovda, kendisini rüşvet al 
"lt t askeri emirlerin tatıbikinde mu 
ş 'l'ctsiıl:k tösteıııneltle itham e -
~g kay Şehın emrile kur§una di 
ı:. 

~Cr11 
~ Yıınghu, Kvomintangın en 

~ası idi. 

Çin de !umrlanıyor 
~hay 17 (A.. A.) - Şanghay T," 
Qc:•cslh:n Uldiııdiğinc göre, Çin 
. · urnlUnisı sef erbcrliğin i~nci 

~td ile. elli fırkadan mürekkep yeni 
q tı 'Ucuda gttirmektedir. 
"~tdu ilkbah:ıı bidayetinde hareka 
""a' J'ı> < cdecektır. 't ottlar bir taarruz .hazırlıyor 

: Ov 17 (A. A.) - Çin resmi tcb 

~İn suk!ltundan sonra harp 
~e ~veyde devam etmektedir. 
~ lisınpu, büyük kanal ve Hus 

~ >'ıınca §ı0male doğru ilerlemeğe 
~. lrlar. Şimdi harp Buyi, Yang • 

~ing veHossien civannda vu 
1~1-'0:ı tadır. 
'l.tr, Hangi<lv üzerine bir taar-
~ tl'1nakta1ır. 
~ ~g - Bıı§ing mmtakalarınd •. 

ld;ı -~'l\tctleC.: rr.ıihim surette takvi 
:~§tir. . 
''''r l 
~ l lianfuiu Şangtungu, sonu· 

ar tnUdafaa edeceğini bildirmi~ -

lı~.~thir batında düello 

: 17 (A. A.) - Uç Japon harp 
~ angtse n"!hrinin mansabına 

tla.ıtliııcrek Ankuy eyaletindeki sa
\ı1~~aları ile bir topçu düellosu 

·dır. 

' ilerleyen bir Çin kolu 

t~~y 17 (A. A.) - Resmen bildi 
le ~l Eöre, Nankini müdafaa et. -
4rlaan kuvvetlerden aynlan Uç 

~'Ifaı lı Japon hatlarını yarmab 
•tııı ıt Olarak r.ek ağır z~yiat verd.'k 
tıı:,a kuangi'ie kadar ilerlemeğe 

< <>lnıu§l.uöır. 

~ tl\giltere tarassutta 
tk 
ls::ı~ 17 (A. A.) - Cenubı 

t~ Crı har.:kat icrası ihtimali 
Qı.ı~rı İngiliz me:nurlan ç.:n - in 
'lıt Udunun canlı noktalarında beş 

llıahalli vücuda get;rmişler -

11~1\~· Cenaze alayı 
ı ~: ~7 (A, A.) - Oahu ismin -

\ ~tdcı ":ikan tc,f 5ekeri Panay fcla -
~~t~tlni almıştır. Bunlar bitk.:n ve 
Ilı. t, <lon01u3 Lir halde bulunuyor 
~ ..... a l 
~~:ı P arı lıyme liyme olmuştu. 
tc~a 4 tane tabut yükletilmiştir. 

t1ı1ctı ~alayı tt~ekkül etmiştir. Baş 
, ~i asaga ismindeki Japon harp 

O.ir,:~rkası,11:\n bayrakları yan • 
l't ; 

1 Olan Oahu, Lady, Bird ve 
~ ''!'ll° ' ıntıeki gemiler gitm:şlerler· 

~~•tta bulunan ilk nazır 
1 """t" ı ~ff '1 Obsusi) - Harbiye na 
~~ıııcı .. Cooper, ıızak şark hadiseler." 
"'· " ter · ~rr t0o sırlerde bulunmuştur. 

Pcrt Yangtse bombardıma· 

rundan :;onra al-:ni beyanatta bulunan 
ilk nazırdır. Nazır .demiştir ki: 

"Tokyonun te~ıısilf ve tar~iyesini be 
yan eden ınotasr, Japon hUICOmetinfo 
hldisenin mesullerini cezalandırmağa 

karar verdiğini gostermektedir. 
"Japonyanın ..reıdiği tarziyeyi ka -

bul etmemiz lazımdır. 

• Japonyada faıi~mdcn korkuyorlar 

Tokyo 17 (A. A.) - Bir çok ikti -
satçı ve maliyecaı:r/n Çin - Japon ih 
tilafının süratle ı,allodilmesini isteme
dilder:ni çlinkü .:> zaman endilstrinfo 
millileşmesini intaç edecek olan bir fa 
şizm teessüs etmesinden korkmakta ol 
duklan ı.öylen.' yor. 

Batarken de ate§ etmi§ler 

Şanghay 17 (A. A.) - Augusta ge
misinde gazeteciler tara!ından isticvap 
edilen Panay felaket?edeleri içi.ride bU 
lundukları gemi lwtmakta ,:ken Japon
lar tarafından nıitt alyöı ateşi altına a 
lındıklarını teyid ctm:şlerdir. 

iki Japon ça\anasında bulunan müf 
rezeler, Panayın Amerikan bayrağım 

çekmiş olmasına r .. ğmen gemiye gfr -

mişle~.lir. 

llcisiıulcıı Riri 

Paris, 1 i lA.A.) - Yangtse hadise
lerinden balir.ıcden Pctit Jourııal tliyor 
ki: 

Son hô.diselcrin en barit vasft ge
rek Amerikan gerek lngiliz ricalinin 
kiyaset sahibi olduklarının meydana 
çıkmasıdır. Bugüne kadar haçbirisi 
Japonya ile harbe girişmeği mC!_lfaat
leri iktızasmdan bulmadığından fazla 
ileri gitmemişlerdir. 

Bununla b-~raber İngiltere olsun A
merika olsun iki §ık kareısında bulu
nuyorlar Ya Japonlarla Çinliler ara
larında mükemmelen ıınlıışacaklar -ki 
bu pek muhtemel değildir- ve diğer 
devletlere Çindc kalmryncak yahut da 
harbe devam edecekler -ki bu daha 
mtihtemeldir- ve ylnc diğer devlet
lerin menfaatleri mahvolacaktır. 

Bunun önüne geçmek için tek bir ça 
re vardır ki o da, ecnebiler aro.lnnnda 
ki manasız rekabeti bir tarafa bıraka
rak mütesanit bir §Ckilde hareket et
meleridir. 

Peiping, 17 (A. A.) - Heuter mu
habiri bildiriyor: Hadiseleri yakından 
ta.k1p etmekte olan mUşahitıer, Han
keunun Peiping - Hankeu dcmiryolu 
boyunca yukardan yapılacak bir h~
cumdan pek az korkması lazımgeJdı
ği kanaatindedir. 

Filhakika şimalden cenuba doğru ' 
hareketlerinde Japonların vardıkları 
en cenubi nokta, §imali Honanda Çang 
Tehdir ve Japonlar, haftalaroanberi 
buradan kımıldnmamışlardır. şanside 
eyaletin merkezi Talrtfu işğal edilmiş 
ise de biuat Japonlar, evvelce elde e

dilmiş birçok noktalardan geri çekil
mek mecburiyetinde kaldıklarını ka
bul eylemektedir. Çinliler, sık sık 
Peiping • Hanccu demiryoluna kÜ~~k 
hücumlarda bulunmakta ve bu hu -
cumlar, birc;ok defa Peipingin ot~z 
kilometre ccnubuna kadar uzanabıl
mektedir. 

Japon ordusu namına söz söylemiye 
salahiyettar bir yUksck zabit de Ja· 
ponların, Çinlileri Şansinin cenup kıs
mı yarısından taroetmeye kafi ask~r
lcri mevcut olmadığmı kabul etmış.. 
tir. Japonlar. halen Taiyanfunun ell~ 
kilometre kadar cenubunda tcdafUı 
vadyette bulunmaktadır. 

Buradaki kan ıni kanaat, Japonların 
Pclping ~ Hank~tı demir yolu boyunca 
en fazla sarı nehi'ı:ien cenuba sarkma 
larının imkansız olouğu merkezindedir. 
Aksi tai<dirde Japon ordusu, sağ cena 
hını, Hopci - Ş.ın&: hududunda bulu 
nan yirmi bir bin ld~ilik Çin kuvvetine 
tehlikeli t~urette 'ıçık bırakmış olacak · 

tır. 

Çangt :h.:O otuz kilometre cenubun -
da, demır yolu Çi~liler tarafından talı 
rip ed imiştir. Çin kıtalannm san nehı 
rin öbür kıyısına :·:cate mecbur kalma 
ları takdiıfode, bu nehir üzerindeki 
köprüyü de yıkacakları muhakkaktır. 

Diğer taraftan son sekiz hafta zar
fında, şimdi Çindrn 7 5 bin Japon aske 

.. ,, , 1111111 ıı ın ı nıııı m 111ınıınıııııumııı un ımulllltlfll"' 

Yurttaş; 

Elma ve portakalı bugün doktorlar 
yalnız en iyi ve faydalı gıda olarak . 
tavsiye etmekle kalmayorlar. Onları 

bazı hastalıklarda iJaç yerine veriyorlar. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu 

""111ıııı11rııııı ıu11t1ttııllfl'llltlllıuu11111111a111111111"',,. 

1 
Levazım limiı liği ı 

ilanları 
... ............... .. 

I ,, - KURUN 'll! BlRtNCtKANUN 1937 

1938 
Matbuat Almanağı 

ÇIKTI! 
Kütüphanenizin en ıüzel eteridir. 

1937 yılının tarihi, en meıhur muharrirlerin makaleleri -Gündelik, 
lıitftalık, aylık gazete ve mecmualarda isimlerini gördüğünüz bütün mu· 
barrirlerin resimleri. iıtatiıtilder- faydalı bilgiler. 

Fiyatı 50 Kuruştur 

Biltfin kitapçılardan arayınız 

Toptan aahı yeri: htanbul BASIN KURUMU-Takaim 

Açık Eksiltme llAnı. 

Belediye Sular idaresinden: 
Ordu hastahanelerin.de müstahdem 

hemşirelere elbise yapılmak Uzere 
2925 metre bez 29-12-937 Çarşamba 
günü saat 14,45 de Tophanede İstan· 
bul Levazım amirliği Satınalma Komis
yonunda pazarlıkla alınacaktır. Tah· 
min bedeli ı 7 55 lira, ilk teminatı 131 
lira 63 kuruştur. Şartname ve numune· 
si Komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni belgelerilc belli saatte Ko
misyona gelmeleri. 

İdaremizin bir yıllık kırtuiye tnal nmesi ihtiyacı açrx eksiltme ile satın 
alınaı.:aktır . 

ı - Bu husus için tanzim eailen şart name ile kırtasiye malzeme cetveli para.sız; 
olarak Levazım servisinden alınabilir. Ve nUınuneleri görUlebilir. 

2 - Açık eksiltme şartname hüküm terine göre 22- ilk. Kinun- 937 Ça.rıamba 
gtinü 'iaat on be1te Taksimde İdare bina sında miltetekkil koinli~nda yapılacak· 
tır. ( 8420) 

(329) (8440) 

• • • 
Okullar için yatak kılıfı yapılmak ü

zere 3912 ınetre bez 29-12-937 
Çarpmba günU saat 14 de Tophanede 
İstanbul Levazım amirliği Satmalma 
Komisyonunda pazarlıkla alınac..ıktır. 

Tahmin bedeli 1546 lira 80 kuruştur. 
İlk teminatı 111 lira 38 kuruştur. Şart
name ve numunesi Komisyon.da görü
lebilir. İsteklilerin kanuni belgelerile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(332) (8443) 

• • • 
Ordu hastahaneleri için alına•.:ak 

1000 adet yüz havlusu 29-12-937 
Çarşamba günü saat 14,30 da Topha
nede !stanbul Levazım amirliği Satın

alma Komisyonunda pazarlıkla allna· 
taktır. Tahmin bedeli 900 lira, ilk te· 
inatı 67 buçuk liradır. Şartname ve 
numunesi Komisyonda .görutebilir. İs
teklilerin kanuni belgclcrile belli saat
te Komisyona gelmeleri. 

(333) (8444) 
•• * 

Ordu hastahanelerinde müstahdem 
hemşireler için manto yapılmak Ur.ere 
1250 metre lacivert kumaı 4-1-938 
Sah günü saat 15 de Tophanede İstan
bul Lcfaıım amirliği Satınalma Komis
}"Onunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 57 50 lira ilk 
teminatı 431 lira 25 kuruştur. Şartna· 
me ve numunesi komisyonda gcrille· 
bilir. isteklilerin kanuni belgelerile 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Komisyona 
vermeleri. 

(330) (8441) 

••• 
Ordu hastahanelcrirule müstahdem 

hemşireler için 900 çift llistik ayakka
bının pazarlığına istekli çıkmadığından 
yeniden 23-12-937 Perıcmbe gün•:l 
saat 15 de Tophanede İstanbul Leva
zım amirliği Satınalma Komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
1836 lira ilk teminatı 13 7 lira 70 ku· . 
ruıtur. Şartname ve numunesi Komiı· 
}"Onda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
belgelerile belli saatte komisyona gel-
mel eri. 

(331) 8442) 
--------Z-A--:Y t 

Eminönü malmüdürlüğün.den aldığını 
maaşa ait tatbik mühür:imü zayi ettim; 
hükmü yoktur. 

Tekaüt hesap memuru 
Şefik Özçelik 

Dok/<Jı 

Hafız Ce · al 
LOKMAN Rl:lllM 

Oohiliy~ Miitehauı .. 
Pau rttan tıqka ıttınlerde t)ğledın ecnra 

ıaat ı 2,11 tan e ya I kadar btarılıulda Dlvu 
yolunda noo oumaralı buwa! kabmellindt 
bastaJannı kabul edar. Balı, cumatte» 11111 
tert sabah "'9.~12" eaatıert baklkJ tiikaraya 
ma.tıauatur. Yuayeneııaııe .. .. t.eletOD 
'5'-ı;ı;~ n: ı:şiılc Uılefoo • 21044 

rinin ahnmış olması da, Japon kararga 
hı umumisinin de şimdilik buradan ce
nuba doğru büyü~, mıkyasta bir taarru 
zu nazarı dikkat~ almamakta bulundu 
ğunu göstermektedir. 

Çocuk Esirgeme 
Merkezinden: 

Genel 

Kurumumuzun Ankarada Keçiören deki Anakucafı mUeeaea~ne illveten 
>":iz yatakh bir çocuk pavyonu intasnıa karar vermit ve pavi}'\)ı'lun projesini 
müsabakaya koymuıtur. Projeleri muvafık görülenlerden birid.:i ve ikinciye 
cem'an 500 lira mlikafat verilecektir. MU aabakaya girmek isteyenler Kurumun mu-
hasebe Direktörlüğünden izahat isteye bilirler. (8418) 

Nefsi Kadıköy iskelesi iç bilfe 
Bostancı iskelesindeki dükkin 
Saınatya vapur iskele arta11 
Yukanda yazılı in&haller açık arttırma uıullle t'. Kanunusani- 1938 tarihin .. 

den itibaren bir sene müddetle kiraya verilecektir. Arttırma 23-12-1937 Peı:· 
şembe günü aaat ı 5 de idare merkezin de Şefler erl.:ümeninde yapılacaktır. Şart
nameleri idare Levazım ıubeıinde görüle bilir. lıteklilerin mezkGr gün ve saatte 
teklif edecekleri senelik kira bedelinin % 7,5 ğu nisbetinde pey akçeleriyle en .. 
cilmene gelmeleri. (8575) 

" · ,· ı~tanbı:l 8.e!ediye~i ilanları -. . 
~- ~ -

Keşif bedeli 3810 lira 63 kuruı olan Bak ırköyUnde balh iki telli k8y mektebinin ta 
miri açık eksiltmeye konulmuıtur. K~if e vrakile §Uthamcsi lenmn mUdürlüğünde 
gör:.ilebilir. İstekliler 2490 No. lt kanunda yazılı vetlkadan bajka Nafia Müdür· 
lüğünden alacakları fen ehllyet vesikaai le 285 lira 80 kurutJuk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 22-12-937 Çarşamba günü saat 14 de Daimi En• 
cümende bulunmalı.dırlar. (İ.) (8214) 

Belediye Sular ldareslndenı 
Haydarpaga'da D. bemiryolları tarafındın açılan geçidin altından geçen su 

borularının yerlerini değiıtirmek gerektiğinden 19-12-937 Pazar günü akşa
mı saat 18 den itibaren sekiz saat Kar#.=aahmetten Bostancıya kadar olan yerlere 
Elmalı suyu verilemiyecelinden sayın hll ka bildirilir. (8447): 

Beyoğlu TahsilAt MlldtlrlüğUnden: 
Ortaköy Rum İlk okulunun Beşiktaş maliye şubesine kazanç vergisinden olan bor, 

cundan dolayı Ortaköy Ayaluka ve Ayayorgi kilise, kabristanı ve mektebi vakfı na• 
mına olduğu antaıılan Ortaköy.de eski Ortaköy mahallesi Mecidiye sokağı 94, 96, 
98, 100, 102. ve 104 ve yeni Divanyolu mahallesi Muallim Naı.:i sokağı 78, 80, 82. 
84, 86 ve 88 kapı No. lu diikkanlarm köp rJ bqı 2/4 No. lu methal talı ili emval 
kanunu hükümlerine tevfikan aleni mü ıayede ı\iretile satılacaktır. 

Talip olanların ihalei evveliyeıi olan 10-1-938 tarihini:le Paurteıi günü sa.
at 14 den sonra Be§Llctaş karasında milteşekkil idare heyetine %7,S pey akçelerile 
beraber müracaatları ilan olunur. (8450) 

KURUN 
ilan tarifesi 
nan sayfalarmda 1Bantimi 40 Ki. 

Resmt ilanlar 30 .. 

DördtlncU sayfada 100 " 

Üç ve ikinci sayfalarda 200 " 

Birinci sayfada 400 " 

Buhk illnlar 500 .. 
Ticari mahiyeti ha.Jı olmıyan 

kUçUk illnlar 20 kelimelik beş de. 

f asr 120 kuruştur. Eskiden mu· 

kavelesl olan mUşterllerl.ıtıttln 

mukavelelerl !llUddetlnce fa.rk a. 

tınmaz. Uzun mUddet devamlı 

ilanlar tenzili.ta tabidlt. tliıi ver. 
mek buıuıunda yalnıs ve münha. 

mran V AKIT YURDU altmdald 
Ksmalettın tren ilin bürosuna 
mllracaa.t edilmelidir. 

Telef on: İstanbi.ıl. 20335 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 

Büyiikadada Güzeller aokafmda 22 
numarada iakin iken elyevm ikametgib• 
lan meçhul lapiro :zevceai Anaıtasya 

ve kızı H iriaan tiye: 

Katına, Para§ko vesaire ile şayian ve 

müştereken mutasarrıf bulunduğunu% 

BüY':ikadada Güzeller sokağında 1 • 22 

numa.""alı evin kabiliyeti taksimiyeıri ol

madığından açık arttırma ile satdarak 

ıuuyun inle&i hakkında Katina vekili 

Petrakinin aleyhinize açtığı dava üzeri• 
ne ikametgahmrı meç.bul bulunduğu da· 

vetiye arkasına verilen meşruhattan an· 
laşılmış olduğundan ilanen tebli~at ic-

raıına ve durupnanm 18 • ı - 938 tari· 
hine müsadif salı günü saat on bire bıra-

kılmıttır. O gUn ve saatte bizzat gel· 

mediğiniz veya bir vekil göndermediği· 

nis takdirde gıyabınızda mahkemeye 
bakılal.:ağı tebliğ makamına kaim olmak 

. üzere ilan olunur. 
(24018) 
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Meşhur DİN OS 
Markalı en asri en 

sağlam Sandalye, Koltuk 
Portmanto, Portatif 

masalar Sinema 
koltukları 

~e~a IQ>etsn~ 1Flyat:Darna garrantn 
<e>Dcaırall< saıtıDmalktadır· 

Resmi daireler, mektep, sinema, tiyatro, gazino, lokanta ve kıraat.haneler 
tercihan D 1 N O S markayı aramaktad ırlar. 
AVRUPA hezaren sandalya 775 ve koltuğu 275 kuruştan itibaren mües· 
scse.mizde satılmaktadır. 
ADRESE DİKKAT: Çakmakçılar, Küçü k Yeni han No. 13 

Telefon: 23377 

M~k'«:~~DDDeıreo Çocuk veııoeırn
lfileD O~lYID tO~ırektöırDcerrlıne 
Mektep kitaplarınızı almadan •••• bir kere eıki tanıdığınız 

" V AKIT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, Lise, Yükıeh ve Meılek •.. Her okulun, her 
ıınılı için, her dilden, her türlü maarif ne§rİyahnı buradan 
kolaylıkla ve derhcıl edinebilirsiniz. 

Raıtgele yerden almanın ıonıında yanılma, yorulma, va· 
kit kaybetme olabilir, üzülebilirıi niz. 

lhtiıa11a her yerde kıymet ver meli: (V AKIT KIT ABEVI) 
de mektep kitapçılığında ihtuaı kazanmı§tır. 

Kitap üzerine gelecek her sorguya karıdık verilir • . 
ADRES: lstanbul - Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt - İstanbul. Posta kutusu: 46. 

Kirahk odalar 
~nkara caddesinde Orhan Bey hanında yazıhane ve muayenehane, 

"apılmağa rlvcrişli kiralık odalar vardır. Gazetemiz idaresine müracaat. 
atel}'t' 

.. • •. • "'ı,. . . . ' 
. . . .. "'... . . 

.... ·.v·· ' .. ·. ; ·... .. 1. . . . . : ... 

T.C. 

ZI RAAT BAN~ASI 
PAQA\l OlANIN 

YÜZÜ GÜlER. 

\ 

t2 Birinci ){anundan 18 birinci kAnuoa 
kadar Ulusal 11asarruf haftasıdır 
Bu hafta içinde kumhnrası olmıyan her Türk bir kumbara alarak 

para biriktirmeğe l>n~lanıalı, kumbarası olanlar da mümkün olduğu ka
dar para yatırarak uln ul tasarrufu arttınn&~a çalışmalıdırlar. 

Bu lın/ta içinde lıarılwmı::.clald tnsarnıf lıesaplarına en a~ağı (10) 
on lirn yatırmılarln (/O) on liralı!' yeniden 1,ir tasarruf lıesabı açtı

ranlar arasında 2 Mart 938 de /mr'n çcJ.ilercJ. kazananlardan yia ki~iye 
mulıtelif nir;betlrrde (1 .000) bin lira ikramiye aağıtılacaktır. 

Ynlııız, hn kur~nyn i~tir:tk eclchilmek it;in yatırılan paı·adan Şuhnt 

JC)38 ııilı n,ctiııc kadar en usn!!ı ( 10) on liralık bir baki.re bırakılma
sı icahedcr. 

400E$f..q 
0 ~s <<.,, V..A 
~ ~.q.,..,.'> Q'i- LUA; 

Gözlerinizi muhafaza etmeK 
için hol ışığa ihtiyacınız var
dır, Osram lm hu ihtiyacını· 
zı tatmin eder. Asgari istih· 
lak temin ettigi cihetle daha 
bol ışıgın tedarikini teshil 
eder. Cözleriniz dahi muha-

:Ö~~ _ş>35WATI ~ 
OSRAM 

''oIZov
Her vakiC garanti markasını 

dikkat ediniz. 
faza edilmiş olur. 

Dekalümen ]ani.hası asgari bir istihlak temin eder. __ ..... _________________ ___/ 

Birinci sınıf Operatör -
IJrA .CFERTAYYAB 

Umumf cerraht ve sinir, dimağ 
Estetik cerrahisi mütehassısı 

Paris Tıp F akülteıi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatlan, dimağ 

estetik • "Yüz, meme, karm bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mUtehassısıı 

Muayene: Sabahlan M e c !I c nen 
5 ten 8 e kadar U 

öğleden sonra Ucretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 
... No. 1 Teleforı: 44086 -

Harici Askeri l<ıta- ı 
atı ilanları 

... 
700000 kilo buğday kapalı zarfla ek

siltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 

36750 lira ilk teminatı 5512 lira 50 ku 

ruıtur. Ekııiltmes.~ 25. 12. 937 cumarte 

ai günü saat 10 da Erzurwnda Askeri 

Satrnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi hergün Komisyonda görü

lebilir. Teklif mektuplan belli günde bel 

1i saatten bir saat evvel komisyon ba1 -
kanbğına verilmiş veya posta ite gönde

rilmiş bulunacaktır. (643) (8220) 

--- Dr. Ihsan SaDli ---
öksiirilk şurubu 

üksürük n nefes darlııt boğmaca 
ve kızamık öksürükleri için pek te· 
sirli illçhr. Her eczanede ve ecza 

depolannda bulunur. 

~- Arada büyük fark var 
til' 

Pertev Çocuk Pudrcun: şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafın~; 
lid edilememi§t.ir. Bu pudranın, en büyük meziyet! bilhassa ~ ,,... 
leri lçiıı ha.zırlanmıg olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir ~ 
lunmamasıd.Ir. 

PERTEV ÇOCUK PUDRA9lrJlııd-
şi§man, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. vucudll' .,, 

vala.rmda ve koltuk altlannm pi§iklerine ka.raı bundan daha JllU~ 
pudra henüz ke§fedilmemiştir. 

ONU DfGER ADt (TALK PUDRA) lan ile karı~/ 

19 3 8 a Y g U• • n Cep 5 Muhtraı 30 40 ttı'tof 
takvimi defteri ve ver" 

Cebi şişirm.iyen en hafif ve en temiz muhtıradır. Her yerde arayınıı-
Yenl Pootane Cadd.""i M. AygUn / 

,.. ................ . 
....... ,. ···•'''' ............ = . .•• . .... ı• .. ••••••••• • • • • "" .. ··::;, . -:. :' ..... : · ..... ' . . . . . 

AD:lllAT-ıCA 
SOC. Ar;J. Dl NAVIGAZIONE-VENEZI~ ~ 
U~ L1- 1. -•-- Jlarck~ 

ı;rayaca1UC1n ımau.~ Vapurlann isimleri =----.g J ~ 
Pire, Brindial, Venedik Rodi j j 1 

Trieıte F. Criınani ı0/12 ~ B 
Rodi 17/12 

BütUn Avrupa için ekspres ~enleri F. Grimani 24/12 ı J 
ile tellki ederler. , Rodi ~ 

Pire, Napoli, Manilya, Genova 
Fenicia 
Merano 
Campidog~ 

ı1" 
ıs11ı _.ı 

~ 
------------ --~------------------ 9/l' __ .J.j14' 

Kavala, Sellnik, Goloı, Pire, Patraı. Abbazia 'J,3/l2 rr· 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan aekiz buçuğa 

ak~am1an 17 den 20 ye kadar Lüe 
. li tayyare apartmanları ikinci daire 

17 numarada hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon mub. 

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

Sahibi: ASIM US 

Neşriyat direktörü: Refik A. Sevenıit 

Ayaaranda, Brindiıi, Ankona, Venedik QuirinaleS//ll/ rıA.,., ~,, 
Trlcato Diana ~ . 

-----------------~------------~ ~, ,_-ı 

Sellnik, Midilli, tzmir, Pire, Kalamata, ~lbanı> 
Patras, Brindisi, Vencdik, Trieste t eıta 

ıeo 

--------------------

Bur.2az. Varna~ Kösience 

Sulina, Kalas, lbtaıl 

Merano 
Yesta 
Quirinale 
Campidoglio 1 

İleo 
Diana 
Fenicia 
Albano 

1s11ı 

-~ 


