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lmerikanın Tokyo sefiri dün Japon 
yaya ikinci bir .nota . daha verdi 
Amerika Efk3.rıumumiyesi heyecan içinde Suriye Başvekili bu 
Japon inıparatoru Anıerikaya ·· h ·· · ı· 

kat'i teminat vernıezse gun şe rımıze ge ıyor 
·ı ...... • t • 1 An karada Fransız · askeri heye· r 1 anı ıs enıyor. ti ile müzakereler yapı ıyor 

&;,. ingi ız kravazörü dün ansızın 
Şanqhaljlı . doğru hareket etli 

~· 18 (A. A.) - Amerika ta· . . 
" Japonyaya ikinci bir nota vc
~abe:i Evcning News gnretesi 'an lıah edilerek eirndi bir de

lor Y~indcn · bahsedildiğini kay-. 
~ Standard gazetesi de buna 
~ ır haber neşretmektedir. 

ıoı-.0rk, 18 (A. A.) - Röytcr bil
~; 'I'okyodnn gazetelere gelen 
~ arcı~ Amerika büyUk elçisinin 
\' hft~~esi hakkında ikinci bir 
~~ı,gı bildirilmektedir. Bu tel
'! a nct,a mUnderecatı henüz m:ı 

nıakla beraber, gemının cat.· 
~""~ .. pvır n: c.ı1~lnln at.e§i
~alrbğı hakkındaki haberler. 

1 
~ • lrliğini kaydediyorlar. 

~nra rağmen, Röyterin 
~ lhı:.tlaki muhabiri, ikinci bir 
~"llıncsi mevzuubahis olmadığı
,~pacağı tcşebbUsleroe isti-
~ ,.ık ür.ere Tokyodaki Ameri
lııjti \.elçisine bu ihususta tafsilat 
Qi ~t bildirmektedir. 
~ t-•rıgiliz harp gemisi 
~ Yanghny yolunda 
~· 18 (A. A.) - D. N. B. a-
11diriyor: Dört aydanberi 
~ e demirli bulunan İngiliz 

kruvazörü ansızın ve bek-

lcıımedik bir surette Şanghay istika
metine hareket etmiştir. 

Ha.nkeuda.ki İngiliz mahafillerl bu 
beklenmeyen hareketin vaziyetin da
ha ziyade vahimleştiğini gösterdıği ka 
naatindedirler. 
Vaşington, 18 (A. A.) - Efkar}u

mumiye, Panay hadisesinin fena bir 
tesadilf eseri ·olmayıp mesul Japon 
makamları tarafından k~c:ıdcn ika e
dilmiş olduğu hakkında reisicumhur 
ile hariciye nezareti tarafından izhar 
olunan kanaate iŞtlrak etmektedir. 

Sulh ve tecemıt taraftarı olan ma.h
feller bile hUkfımete ·hücuın etmekten 

mt;selesi etrafında ~Otobüs 

· A met Emin aley· 
~hı açılan davalar 

üç leşti ~,, 

~~ikiye müfettişlerinin beledi~ 
\.,~ki te kikleri devam ediyor 
~tl'ıli~' .Ahme~ Emin Yalmana bin göre Avni Bayer htanbuldadır. Fakat 
'\c hitiını rddia ederek müddeiumu avukatı ıle henüz konuşmadığınfdan 
t~}>cr l>r~:csto gönderen diş tabibi müddeiumumiliğe yalınız olarak gitmek 
~liııdc~bll"ı~~deiumumiliğin davetine istememİ§tir. Yarın sabah avukatı ile 

t11tt c.rı ıcabct etmediği için ev. b:rlikte adliyeye gidecektir. 
~ it llliilddefomumilikçe hakkın • Ahmet Emin aleyhine açılan davalar 

~ lı ararı verilmişti. Evvelki gün Ahmet Emin Yalman 

~t :relin dün adliyeye geleceği. aleyhinde, §ahsma hakaret edildiği id. 

it,·b~ an kalal:alık bir halk sabah .diası ile bir dava açan Recai Nüzhet 
~ıı.lllıten adliye binasının kapısı. Baban, dün sabah , müddeiumumiliğe 
~-t /\ i ınerakJa bekJcşiyorlardı. gelmiş, işini takip c:tmiştfr. Bu dava ev-
~~ ı:ni Bayer dün geç vakte ka rakı asliye blr.:nci ceza mahkemesine 
~t tı rafından aranıldığı halde, havale ed:lmi§tir. 

t.,..ltı.ıııt c de muayenehanesinde bu Bu da·ıaya önücıüzdcki çarşamba gü 
~~· ~ ır .. b t . ı . r 
1 

<ıi d'.' nu aş lnaca ctır. ~ 

3 c ~ un adliyenin çalışma saati Ayrıca yine Ahmtt Emin Yalman 
11ll'ıi)j~dar bulunmadığı için müd. aleyhine cün ÜÇÜ'l!:Ü bir daha daha 

~~ ic anc1k yann getirilecek . açtlmış lmlunmaktttcnr. · 
Ut 

t'taf Bu davayı açan Sabur Sami dir. 
tan tldığımız matiımata (Sonu: Sa. 4 Sü.S) 

vazgeçmişlerdir. Efkfi.rıumumiye Japon 
ya. ile sil8.hlı ibir ihtilif a mUncer ola
bilecek maceralara. mnnız bulunmakla. 
beraber §imdlld milli ittihat hisleri 
geçmişteki ihtilaflarla tezat teşkll et
mektedir. Filhakika Panay hadisesi, 
serbest seyrisef ain haklarına bir teca.
vUz addedilmekte ve hususi menfaat 
lar plan~ndan milli :plana intikal et. 
miş bulunmaktadrr. 

(Sotıu sa. ~ si.i 2.) 

. Dün gece 
Sarıyerde 4 ev yandı 

Dün gece Slirıyerde dört ev yan
m1§trr. Yangın sant 20,25 de Sarıyer 
jandarma kumandanlığı binası karşı
sında Doktor Rükneddinin 88 numa
ralı evinden çıkmıştır. İtfaiye yangın 
yerine gittiği zaman bu ev tamamen 
yanmış bulunuyordu. Bu evden başka 
biti~iğindeki Balıkçılar cemiyeti kati
bi Fahri ile Kardiyak ismindeki şah
sın da evleri yanmıştır. DördilncU e
vin kime ait olduğu, ve yangının ne
den çıktığı henüz belli değildir. 

Yangın saat 2.1,30 da sönmüş ve ci
vardaki evler itfaiyenin gayreti saye 
sinde kurtanlabilmi§tir. 

Fransız Harici
ye nazırı 

Dün öğle üzeri Prağ
dan Paı ise gitmek 

üzeı e ayrıldı 
Prağ 18 (A. A) - Dclbos saat 12 

20 de Parisc harck1.:t etmiştir. 

Nazır, hareketinden evvel mcbusan 
ve ayan meclislcrin:n reislerini ziyaret 
etmi: , Krofta ile birlikte Fransız sefa
rethanesinde gazetecileri kabul ctıni~ 
tir. 

Sefareth:ıncdc söyled.:ği bir nutukta 
Delb:>s, Fransanın taahhütlerine ve 
dostluklarına sadı1t ~aldığını, bir Av • 
rupa gerginliğinin zail olmasını arzu et 

tiğini beyan etmi§ ve demiştir ki: 

(Sonu Sa. 4 Sii. 1) 

Hatay anlatmasmm tasdiki etrafın. 
da Fransız rf.cali ile görüşmek üzere 
Parise ı;itmiı olan Suriye ba§vekili B. 
Cemil MürdtimUn bu aa:bahki ekspresle 
Paristen gebrimize gelmes.: beklenmek 
tedir. - · 

Komfu mcmlek:t bagvekili, buradan 
doğruca Ankaraya giderek ayni mevzu 
etrafın-la blik!ımet crk~mızla temas 
edecektir. 

B. Cemil Mürdümün bir gün ~ehr(. • 
mizde kaldıktan aonra veya doğrudan 
doğruya-, yan:. hu akşamki ekspreale 
Ankara ya. hareketi muhtemeldir. 

B. Cemil Mürdümün Fransız hükii. 
metiyle bulunduğa temaslar hakkında 
Pariste bir· tebliğ ne§rolunmu§tur: 

. 

Bu tebliğde dört hllftadanberi yapı. 
lan müzakerelerin neticeleri biPdiril • 
mektedir. 

Tebliğden bahs~den Jurnal gazetesi 
diyor ki: · 
tiyi bir hava içindeki ifade ile yazılmı§ 
olan tebliğde Suriyelilerin Franaarun 
yardımı ile, üç aylık iıtihalc devresi i. 
çin idari bdrolan ite§kil edecekleri be 
yan olunuyor. 

Halba ki teblifde :ı:ikrolunduğuna 
göre, Franıız mandasmdan Suriye istik 
laline g~ devresi olan bu müddet, 
geçen kanunusaninin birinde baılaya. 
caktı. 

Bununla beraber, Franıız padamen • 
tosu tarafından tatdik edilmedikçe 

(Sonu Sa. ~ Sü. 1) 

üsküdardaki cina-
yet tahkikatı 

Katillerden biri dün ele geçti, 
kanlı bıçak bulundu 

Katillerin evden gümüş kaşık ve 
çataUarla reçel dolu kavanozları 

çaldıkları . anlaşıldı 
.,._.~~- ,,,, _,_ i 

Ortada Onnih, sağında /;arısı, solunda '"~ 
Uaküdarda Y cnimahallede pazarbaşı 

civarında 106 sayılı evde oturan Onnik 
isminde yaşlı bir adamın boğazına 'be. 
yaz bir mcnd:ı tıkılmak ve başma bx • 
çak saplanmak ıuretiyle öldürüldüğü ._ 
nü dün bütün tafsiUit ile yamıı§tık. 

Bu esrarengiz cinayetin tahkikatına 
el koyan 'Uaküdar müddeiumumi mua. 
vinler.:.nd:n bay Orhan ldiln ak~ma ka 
dar bu cinayet etrafında zan altına alı. 
nanlart dinlemiştir. 

Onniğin kom§ulanndan bazı kimse. 
ler ser.bcst bırakılm.ıf, fakat bir kaç 
genç nezaret altin:ı nhrumştır. 

Cinayetin işlendiği evde parmak ve 
~yak izler.. alınmıitır. Bu ayak izlerin. 
den biri bir gencin ayak kabısma uy ..ı 

muştur. 

Bundan başka bir evde kanlı bir bı. 
çak da ele geçirilmiştir. 

Evdeki araşnnJ'a netic~sinde on iki 
çatal bıçakta bir kııç kavanoz reçelin 
ve alt kattaki odada ~ulunan küçük ma 

= :<sonu Sa. 7 Sii. 1) Cinayetbı f§len<flli eof' 
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Siyasi hafta - - - - - -
Amerikalıların korkusu? 

Amerika ve Japonya münase
beti- Vilson ve Nasrettin Hoca -

Delbosun seyahati 
(Bunda:ı cV'.·c!ki kısımlar dünkü ve ev. 
velki kısmıınızdad:r.) 

Hıdvan ağa ile l.c nı,ışmamız buraya 
geldiği \•al.it kahHler.:mizi artık içmiş 
bulunuy0t luk. Uzakşark hadiselerinin. son safhası 

Avrupi!!:l:ı.ki e.:yasi gerginliğini ikinci 
planda bıraktı. Japonlar tarafından (Pe 
kin) merkez olma.t üzere şimali Çinde 
yeni bir Çin cumhuriyeti kurulması 
emrivakidir. 

Ja:--::ın prensi Asaka büyük askeri tö 
renle (Nankin) e gfrmiştir. Diğer ta • 
raftan Ja:>on ask~rlerinin cenubi Çinide 
de yeni bir taarruz hareketi açmak için 
hazırlıklar vardır. 

Toky::ı hükumeti Amerikanın Pa • 
nay had.:sesi hakkında verdiği pro. 
tcsto notasına re&m'i &urette cevap ver 
miş değHdir. Şimdiki halde Vaşington 
da bulunan Japon sefiri Saito Ameri • 
kan hükumet.: ile temasta bulunarak 
§il yetlerin teferruatı hakkında malQ. 
mat alıyor. Amerikaya gelince, efkarı. 
umumiye Panay vapurunun maruz kal 
dığı taarruzun mahiyetini .:Ik günden 
ziyade vahim buluyor. 

Ruzvet bu hadise hakkında yeni baş 
tan anket açılmak üzere Amerikan hah 
riyesine emir vermiıtir. Amerika cum 
hurra:.si IJu işte son kararını vermek ü. 
zere anket neticesini tcsbit edecek o • 
lan raporu bek1cmektedir. 

Onun için Amerika hüktımetinin Ja. 
ponyaya bu hususu ikinci bir nota 
verme!'.:. ihtimali kt4vvetlidir. Hidise 
Amcrikada o derecelerde heyecan uyan 
dırmıştır ki Ruzvelt bahriye kuman -
l::Janı ile konuşarak büyük Okyanusa 
filonun gönderilmesini bile konuşmuş. 
tur. Şu kadar ki Amerika cfkanumu • 
ıniye!i İngilteren.:.n kendi memleketle. 
rini Japonyaya karşı bir alet olarak 
kullanması ihtimalinden de endişe gös 
tcrmckt'!dir. Bunun f.çin İngiltere ile 
Amerikanın müıterelt bir aeniz nüma. 
yişi yapmasından ise Amerikanın yal • 
mz başına nüı:ıayi§ yapması daha mu. 
vafık görülmektedir. 

ı\mcrikahlann korkusu: 
Amerikalılar büyük Harp içinde ln. 

g.:ıtere ve Fransa ve İtalya tarafım tut 
tular. Almanya ile mUttefiki olan mem 
leketler .aleyhine olarak harbe girdiler. 
Bu harp Amerikahlan Avrupadaki harp 
cephelerine (2) milyon asker gönder. 
meğe mecbur etti. Yine İngiltere ile 
Fransa ve ltalyaya milyarlarca ldolar pa 
ra verdi. tng.:ltcre ve Fransa bu sayede 
harbi kazandı. Fakat neticede Amerika 
mn istifadesi ne olcı.u? Hiç ... İşte şimdi 
Amerikalıları lngditere ile müşterek 

b:.r deniz nüınayiji yapmaktan çekindi 
ren bu geçmiı tecrübenin hatırası!dır. 

Siltten ağzı yanan adamın yoğurdu üf 
liyerel: içmesi gibi Panay hadisesi doğ 
rudan doğruya bir Amerikan meselesi, 
hatta Amerikanın h;a.ysiyet:.~ ve §ercfi 
meselesi olduğu halde Amerikalıların 
bu işte bile Ingihere ile müşterek bir 
hareket tutmaktan çekinmelerinde baş 
ka nasıl bir sebep olabiı.:.r? 

Yibon Nureddin Hoca: 
Bu hadiseler bize Umumi Harp es • 

nasında Amerika cumurreisi olan (Vil 
son) un bir fıkrasuu hatırlatıyor: Vil
son Umumi Harbin sulhunu yapmak f. 
çin Parise geldiği zaman Nasreddin 

1 ocanın ingilizceye çevrilmiı olan hika 
yelerini tı.:.nden hiç bırakmazmı§. 

Ve Türk dehaJmı temsil eden hoca. 
nın bilhassa kuyudan ay çıkartması hı: 

kayesini pek beğenirmiş: 
Hakikat halde Amerkanın harbe gi. 

r.:şi de Na.sreddin Hocanın kuyu içeri. 
sindeki ayı çıkart.nak için kanca ata • 
rak uğraşması kabilındcn bir geydi Ho
ca kuyudaki ayın hayalfoi çıkarmak i. 
çin uğraşmış, uğra~mış, uğraşırken at 
tığı kancanın ucu tzştan kurtularak 
sırtüstü düşüpte gökteki ayı görünce: 

- Elhamdülillah, çok yoruldum a • 
ma, nihayet ayı da yerine getirdim.,, 

Demiş. Esk.: düny.ayı ıslah etmek i . 
cin harbe giren iC bu uğurda Amerika. 
dan Avrupaya iki milyon asker gönde 
ren ve daha bir çok mali fedakarlıklar 
yapan Vilson sulhu da yapamadan A. 
merikala çekilip gitır.eğe mecbur ol • 
muştu. Fakat neti.::e ise: 

Çok fedakarlık ettik ama, eski 
dünyayı da düzelttik.,, 

Dem<:: fırsatını bulamamıştı. 
İhtimal ki şimdiki Amerika Cumhur 

rei:.i Ruzvelt Vilsonun bu vazlyetini 
düşünüyor da: 
- Eğer Amerika ~914 Avrupa harbine 
karışmamış olsaydı şimdi Japonya ile 
uğraşmak için daha kolay çare bulabi. 
lirdik!,, 

Diyor. Fakat ne çare ki bu g.:.bi işle. 
re son pişmnnlık l:ir fayda vermiyor. 
Delboııun Seyahati: 
Uzak şark işleri bö~·Jc buhranlı bir man 
zara gösterirken Orta Avrup:ıda bir 
tetkik seyahatine çıkmış olan Fransız 

hariciye nazırı Delbo:. da memleketine 
döndü. Delbos ipt:d;ı Varşovaya gitti. 
Oradan Bükreşe gtçti. Bükreşten Bel • 
grada uğradı. $1)n seyahatin merhalesi 
de Prağ oldu. Bu memleketler Fransa. 
nın Orta Avrupad<ıki eski menfaatleri
dir. 

Acaba Fransız hariciye nazın bura. 
lardaki lıu ittifak bağlarını iptida akte 
dildiğ.:. zamandaki derecesiride kuvvet. 
li buldu mu? 

Tabii olarak bu sualin cevabı resmi 
tebliğlerde arama& doğru değildir. Mu 
hakkak olan cihet Fransız han:ciye na
zırının her uğradığı memlekette yeni· 
encli§elerle kar§ıl:ıştığı ve kendisine bu 
ralarda yeni ihtiyJçlardan bahscdil • 
diğidir. 

Hatay Meselesi: 
Hatay meselesinin buırünkü aafhaıı 
Hatay meselesinin bugünkü safhası 

§Udur: Ha tayda yer.i rejim başlamıJ • 
tır. Fakat Hataydaki Fransız idaresinin 
yine Türk • Fransız enla§ması hukUm 
!erine riayet ettl.kleri yoktur. İntiha • 
bat ha:ı:ırlıklan hep anlaşma esaslarına 

• aykırı 'ôlart bt.r ruh le devam ediyor. 
:Fransizların bu tarzdaki hareketleri ihti 
mal ki Suryelileri gücendirmemek arzu 
sundan ne.şet etmektedir. Zira Suriye 
başvekili Cemil Mürdüm bir aydanberi 
Pariste bulunuyorJu. Cemil Mü~düm 

bugün 1stanbula gelecek, buradan da 
Anka.raya giderek hükumetle temasta 
bulunacaktır. 

Suriye Ba§ vekilinin bu ziya.re 
ti Türklerin Suriyc~iler hakkmda ne 
derecelerde hüsnüniyet, samimiyet bes 
lediklerinl takdh etmek için güzel bir 
fırsattır. Bu frrsat Türkiye Suriye dost 
luğu nu kuvvetlendirmeğe, ayni zaman 
ıda Hatay meselesi üzerindeki sui te -
fehhümleri izaley~ lı.:Zmet edebilir. 

Geçmiş Kuranlar: 
19. K evvel. 937 

Buz 
Hükumeti sakıt.! zamanında buz yap 

mak inhisarı bir mukavele ile Bomon. 
ti §i.rketine verilmiştL 

iktisat vekaleti Bomonti fabrikası • 
nın fahiş fiyatla ~uz sattığını görm!.iş, 
mukavelesini feshederek, imtiyazı bele 
diyeye vermiştir. 

Tiirk köylüsü u:ı umiyetle misafir se 
verdir: l~ıdvan ai;<ı is: fazla olarak kö. 
yUn muhtarı imi§, Sivc:s ile Zara arasın 
daki Gevre köyünün muhtan, onun i. 
~in bize kahveden sonra: 

- Süt içer misiniz? 
Diye sordu: 

Bir deli bacana
ve bir köq

öldürdü 
"" 
gını 

•• •• Lugu 
Rey§clıir - liiiyiik köyümle bir 

Jeli bacanağını ve l>ir köy]üyii öldür
mfö;tiir. Deliren adam köy halkından 
Nuridir. Tedavi edilmek üzere ~ehre 
sevkedilirken kaçmış, köye dönmii~, 
eline geçirdiği lıir mavzerle bacanağı· 
nı öldürerek kaçmıştır. Bu ,·aka üze
rine aranmaya ha~layan .L uri bir ara 
lık tekrar köye girmi~, birkaç köylü
ile birlikte oturan Osman oğlu Süley
nınnı öldiirmfütür. • 

Köylüler h.; azılı deliyi kovalama
ğa ha:.lamı~lar, fakat deli evine gir
mi~. bu seefr ele evin önüne toplanan 
halka ate~ açmı§tIT. Ev abluka edil
mi§, jan<larına}'a Jıaber verilmi~, de
linin attığı ııilahların kimseye zarar 
vermemesi için tertibat alınmış ve güç 
lıalle ypkalanmı§tır. 

Rektör bugUn gellyor 
Universtie rektörii Bay Cemil Bilse} 

bugiln Ankaradan şehriın'ze gclocf'lr -

tir. 
Rektör Ankarad:ı baıbakanla görüş. 

mÜJ ve kendisine üniversite hakkında 
izahat venniıtir. Bundan başka kültür 
bakanlığı. ile Universitenin bütçe vazi. 
yeti etrafında görüşmüştür. 

ıaa.;; n &<öşe:.=J 
Boynunuzu ihmal 

etmeyin 
Kadın güzeliğini temin eden unsur. 

la~:ian biri de şüphesiz ki boyundur. 
Boyunun şekli ile taravet ve güzelliği. 
bir yüzü güzel göstermekte büyük bir 

rol oynar. 
Bir sok byanlar yüzlerine göster • 

dikleri ihtimamt boyunlarından esirger 
ler. Halbuki yüze yapılan tuvalet, ına • 
saj gibi elzem şeyleri boyun •da ister. 

Bilhassa yaJ!lı bayanların tuvaletle 
terutaze muhafaza ettikleri sehrelerine 
mukaNl boyunlarının ve enselerinin bu 
ruşukluklarr ot l:ac1ar fena görünür 1 

Onun :çin yapılacak şey, yüzde tat. 
bik edilen bütün tuvaletin - Krem, 
pu·da masaj v. s. - boyuna da teşmil 
edilmesi lazımdır. 

Günteciıı ııeşiHden : 

ikinci günah nasıl . 
işlenir? . 

Balattaki mukadde• Turiıina kiliseıi keıi§lerinden Do•ıteoı ile 
madam Eleni vakasından bahı eden biriıi meıelenin bu ruhi ıal
hasını anlayamıyor. Ba kadın ncuılıa bir suç i:ılemiş. Sonra ne· 
damet getirmif. Günahtan kurtulmak iıtiyor. Papa• Doıiteoıa 
müracaat ediyor. Böyle iken nasıl olur da bu defa papaı ile bir
lil~te ikinci bir günah İ§liyor? 
Bu trrıale arkada,ı §U cevabı verdi: 
- Bunda anlaşılmayacak ne var ki .. Madam Eleni ilk suçu gü
nah olduğunu b~~ bile iılemiş. Papaı Dositeoı bunu biliyor. Gü
nah çıkarmak da kendi sanatı dır. Elinde böyle bir •anat olan bir 
papcu yalnız b'lfkalarının günahını çıkaracak değil ya. Kendi 
giinahlarını çıkarmak yolunu bilir. Şu halde kadına §U teklifi ya
par: Madem ki bir here günah İ§lemi§ıin. Bir kere daha iılemek
te hiçbir mahzur yoktur. Çünkü ben iki günahı birden çıkarı-
rım.,, . 
Böyle bir tekliltc karııaında madam Eleninin ikinci defa günah 

, yapmıf olmaıı anlaşılmayacak bir İf mi? Herkesin günahları gibi 
kendi günahını da çıkarmak elinde olan bir papaıın böyle bir 
vaziyette günalt i1lemeıi de fG§ılacak bir §ey mi? 

HASAN KUM A Yl 

- içeriz! 
Diye cevap verdik. Bunun üzerine 

tekrar süt beyaz ı;akallı oğlu ''Ahmet ,, 
e seslendi: 

- Süt getiri 

Dedi. 

Bir taraftan getirı:len tüze sütü içtik. 
Bir taraftan da Rıdvan aga ile söhbete 
devam ettik. Laf olsun diye 93 yaşın • 
daki Rıdvan ağanm yirmi yaşındaki: 

genç kansından iki buçuk yaşında ço • 
cuk olması meselesini biraz derinleştir 
mek istedim. Decı.=ın ki: 

- Rı1van ağa görüyorum ki bayat

ta senin tecriiben daha çok. Bu yaşta 

genç bir kadın almışsın. Tabii bundan 

evvel de evli idin. Anlaşılan eski karın 
ölmüştür, değil mi? 

- Evet öyle. Hem ben.=m bu son ka. 
rım ikincisi değil, dördüncüsüdür. Ha 

yatımda bu sonuncu ile evleneli dört 
oluyor. 

- GUzel. .. Şimdiye kadar altmı§, alt 
mış be§ yaşın!da evlenenler görd!.im. 
Fal:at doksanından sonra evlenmiş o:. 
lanı ilk defa bugün senfole tanışarak 

eörüyorum. ~ t 
Seni ııadir yaratılmış bir insan ola • 

rak telakki ediyorum. Senin şahsından 
bahsetmiyorum. rakat umumı:yetle 
seksen, doksan yaşından sonra insanda 
erkeklik kalır mı? 

Rıdvan ağa benim bu son 

Rll DA AMERI KAV ARI 
BiR PAPAZ lliKAYESI 

sualime 

Bal.ıttakı P"I'""' 1.a .. r.v~.-inin diUP.r
d~·doJa tı~ı lınrriinlerde Amerikadan 

.. ~ C? ~- • 

da lıa~ka bir papaz 'aka..;ı lınher ,·erı-

livor: 
-1\laliimdur ki, bazı papazların C\"• 

lenmesine ce,·az ''erilir. 
NC\·york'taki papaz hadi esinin 

kahramanı ela evli adamını~. Bu ada· 
mm karı;ı mahkemeye miiracaat edi
yor ,.e kocaı;nıdan bo~anmak istediği
ni söyliiyor. 

Kadının. ho;anmak için ileri sür· 
dii~ii ı<ebep ~mlur. Diyor ki: 

"Kocam ,artık pek rulıani hir. dere
cevc va ıl oldu .. Diinyaacln elini ete· 
ği~i çekti .. Yani, pek mükemmel bir 
papaz oldu .. nunun için. artık karısı· 
nn ilıtivarı voktur .. ,, 

Bu ;ınva: lıiitün Amerikalıları mc· 
raka. malıkenıeyi de miişkül hir '\'azi
ycte clii!>iiriiyor. 

Uzun . iircu mulıakeıneler<len Ye 
ıııiiıakcrdenlcn sonra, mahkeme ka· 
dmm talebini redclecliyor. Papazm 
knrı-= ıtekrnr ıln,·a açıyor. 1 tt•ği tekrar 
rct1ılolunuyor. 

Fakat, kaılm :ırzU:ımıdn ı;ehat edi
vor 'e nilıa, et Anıeriknrıın yük;:ek 
;ıı:ıhkcınesir;e kadar gidi~ or. llumm 
fü:nine, artık papaz i:;e ıııiidnlınlc 
cdiynr 'e: 

''Ben ciyle pek miik<'ınmel papaz 
olmaktan Yazgcçeriın.,, diyor. 

Hu ''karar., iizerine papazın karı~ı 
iki çocu~ıı ile herahcr, tekrar koca~ı
nm evine diinüvor .. 

'lEDI nur~ 111lİJIARRİ UINİ 
DAVA F.'FTI ..• 

''.Altı ~alııs ınnlıarririni ıtrı} or., gfı· 
zcl l>ir piycstir. Fakat, ) edi dul mu
harririni d:n a etti Jıayatta oynanan 
hir koınccli. Hadise §11: 

'·Şen dul,, eserini he~tclerni~ olan 
Franz Lchnr i,..mindeki AHısturyalı 
. anatkfır huı;lin Viyanada yecli kaclın 
taraf rodan mahkemeye ~f'rilnıi~tir. 
Biitiin Viyana ~imdi hu garip dın a ile 
ınc~gul. 

Fran7. Lelıar krntfüinin olan hii
viik hir hinacla otıırnıaktaılır. ıhm 
İıiııaııın muhtelif daire1crinde de )·ir
ıni eckiz kiracı&ı ,·ar<lır. Bu kiracılai' 
bir gün, çaına~ır ıeiierinin pn~İnmmş 
o1mao;m<lan ~ikô.y~t ediyorlar. Ev ı;a· 
hihi ,Jcrlıal telleri yeniliyor. Fakat ay 
ba~ın<la kira iJc hcraher tellerin de 
para,::mı İ,::tiyor. Kiracılar kızıyorlar, 

karşı gülümsclii: ra1' 
- Behey oğul, Hele şu ıne 60yU 

ğin şeye bak ... İşte ben 68na dıl' 
rum: Cins erkek ttneşire k~ )i 
kalır. Lakin şımu da söyliye)'i~ 
lü1er ile şehirliler arasında {at fıJ1' 
dır; Biz köylül~r sizden daha 

1 
daha uzun zaman din~ kalır:jjlıt 
Yanımda duran Alman ~ 

Rıdvan ile aramızda geçen b\1 
· b"' anla 

nuşmanm manasını ta ıı w ba~• 
t:. Ben kahkahalarla güJmegc 

ca o da merak ett.: : ·d4 
- Ne var? Niçin bu kadar şı 

gülüyorsun?,, 

Dedi. . . d#e 
Rıdvan ağanın sözlerın~ ~en uıııı' 

cüme edince o da kendını g 
alamadı. . biıİ 

Bu sırada yukardan bir ·~~·n !° 
ğırdığıru duydul:. Bu 6C6 bitiO' 
müzün sesi idi : • ~ J 

- Baylar, diyo~u, ~a~dıvıtcı' 
niz. Otomobil yoluna gı.rdı. s·.,,,sJ 
k.:t biraz gecikti ama, yıne 1 

biliriz.,, w • bÖ1ıe re 
Meğer hız Rıdvan aga Ue ~fil 

tı evinde söhbet ederken biİS f° 
müz şoseden gelip geçen ot0

1 
f11' ~ 

. on• . 
]erinden yardım istemış: ed t>iJ.tlllf' 
drmı ile makinesini tarr .. ·r :ar• tt 

Bunun üzerine Rıdvan aı; 
kürler elderek vedalaştık. 

• IJrscıl 
..... C aiıib• tıı ( , Dırrer tara taıı, ev s ,, (sJJ t. 
" J ra" ı.:r f rından kapıcı para;;ı o a 1' ,ı v• 

Ja n:ıra alıvor, l..apıcıya pe • •\e 1' 
''eriyonnuf. • abib1 ı a);S 

Biitün lmnlar, her e' 5

1 
r f d 

'c' Jf racı :ıramHla olan §~)kirse•' tıı' 
Franz Lelınrın e,•inı1ckı bll~~· 
Yedi dul kadın hadiseye ~ 
renk Yeriyorlar: 6ııJ' ~it 

Bn ve<li ou1, ''Şen dul,, 00111' e'-f 
ıılevlıi~e hu meselelerdetl ı.ktP' ' 

• ' d ıtılW" 
dava açrrorlar ''C a aını dt . bt 
veriyorlar. 

1 1ıror• ~· :Mesele humm1a cln ~nt1'a"gııl'~,ı 
kar hu yedi tlulun daı~n. bıt"~ıP 
elan kurtulmak için, e,·Jnı 
J .. a yere kaçıyor! ~ ıJ 9//l 
KATiLiN MÜIMFAA::;Iı' 1ı1: ,,. ~ 
KADIN AVUKAT 1' APAC diE1111jil . . ,·et 11ı 

Pari canaYnn j.;ınını ,,11,.&ıı1 "''' 
ı arı ' •ıl~ altı cinayet suçlusu ın iiÇ •' 

··d f ·· ·11e nJan .hı' mu ıı nn;:nıı uzerı .,11.' 

tan lıiriı:;i 1ıat1m. 
1 

··"le 111il ı\: 
Bir kadm avukatın 10:.ıcriıle eıer1 

lıir katilin 111iiılnfn:ısını ti' .. ıııet .;i~ 
F ıın .;r:ı " ·r t~ 

maı;mı tahlil eden r . ~de J>ı ., ~r 
hunun hakimler üzcrııı )ı:ıt· lJı. 111' 

~ rıı'·or ·""iıt1 
olup olnıayaeag1111 :,o • ·ekilh~ .. 1rt" 
zeteciyc ı;l>re, anık:ıtı01~ jnirt fl~~Jılı'' 
dı~ı kimseye• kar:.• keı~l 1~ , (tcg' \;tC' 

e 1 r ı;C' •Jıilf 
.::ir ohna.-ı miilıiın u. :; <leh• 
)fo3ele, lıiikiınlerc tc ır c 11,-ıı: 
clir. . ı.adfll ·~ltl'1 

Di:-:er taraftan, daıııınket et~ı11rı~ 
kntla~m knlplcrile )ıar\1 çocıı ,fı11' 
iddia olunur. Hatta. 6~~irı1lc~ •11;iicii1' 
kadnı 'e q,nne olnn h . jJerJ 
tlan mnlıakcnıe edihııesı 
nıii tiir. gçı1 
OKULINı 1 R AR'fTI ' llil'~ıı 
ı\'E OTJACA K? "ktıırl f(!ıı 

. l " rıı• 1ır· ,ı Talı ıl c' en gens 11kt11< ,:or111' • 
. ·1 nrtııı . .r " (liiııynda gıttı ~çc . ·~c gtırC• 1 et(}o0ır 

l ·ı l . . wtı"ıı" . c tıt llC'-l"f'{ J en ıır l' • }c Jı~ n0. 
• · içıJlC ' C ., 

cin son Y"'I ı ı;cnP l 11ış ' 
] 6.000 ki;;i lıirıleıı ar 

1 ısr of 
" sr ı.-' rıkmı,.tır. kttr ,.ııı ile"., 

• J;-ak·ıt hn co:-:al:ın ° 1'~r1'11 ;1ıt 1 

' ... o haları dıırııll • j•' 
cln:-ıı (ini.imle ı~ ~n fnılll ıı .. )t•rı ' l r· •. . ,~,. 

pılarmr kapıyor :ı ·. çok 1' 1''.ı.eclir· ., 
y:ıç yok. .. Bıı c~?' .~~;,;r ıe~.ıl~ilell (iP 
siz bırakacak lıu) 11 •8 sıırı 

1 •J rUI} r,t• 
Bıına muka l1 ° . <etf11 •• , 1J'1 ··1111 

şudur: • ı·• Jı• ,, 1'•1 ,,,, 

T • ·ı . nıı tıır ı. .. 111,., • ıır•· 
an ı ın"a 1 ~ur•· ll•'' , 

1 1 · • l ••Ull a) tııt· rı11 
nsan, kem ını 0

• rı. 0 J,;ııt ;ır 111 "'fl' 
riinii arttrr111ak ıçın .. 11 j, er: i JoE 

J ı tıı 11 11r: 
alcvh lın lise. 13 ·d 11•8 et.ı 

· ' Jkl( nunun bir i~c 18 



Yeni edebiyahmızı 
kimler hazırhyorlar? 
tl11ııerin isimleıi üstünde duıacağız, kıymet 

hllkümleılmizin ölçüsü nedlı ? 
YAZAN: -===== 

Hakkı Süha Gezgin 1 

. -2- (•) 
~~rrnıun e<lehiyattaki yeni ümit
~ ı, bir sanatkar ihtirasile değil, 
~ h~a gönlile incel emeğe çalrşaca
~ L· Stiylemiştiın. Bunun pek lüzum
'ıı.ı •r. ıra§tırma ohluğuntla Le, sanı-
'N~1· herkes birleşir. 

fetı ltekim, bu vaadimi okuyan ç;enç
e birlikte, olgun birkaç sima da: 

._. ...._ Çoktan işlenmesi gerek hir mev 
dokundun! 

~~diler. Gerçi, gerçi bir §eye inan
~ \'akit, başlamak için haşkalan
'det~ni desteklemelerini beklemek 
~nı değildir. Fakat hu kararımın 
L..ı ta alaka uyan~ırrna~ı uy~n 
~~tnası hoşuma gıtmedı de dlye-

~a~nız, meseleyi iyice ayıklama~ 
~ oncedep neye ,.e kimlere, hang1 
~erlere elıemmiyet ''ereceğimi, kıy-

• ı..) htıitUmlerimde nasıl bir ölçü kul-
~ctirıu da ortaya koymam şarttır. 

' ~er ağır ba~lı lıareketin hu türlü 
'. •enhereklerile kurulrnuş olma
' lltiyenlerdenim. İnsan, bir ite hu 
~l:_~er)e ha§larsa, kendi kendini de 
~1 glbel atrlı~l:ırclan. he!!apsız l1ii

lere ~irişmektPn knrtanm~ olur ... ,,. . . 
~lki, huJriin daha hiitün çizgileri 
~'di; fakat su götiirmez bir ger
i' ki, şu büyük tıa,·a~, dünyanın 
fi kaclar, içyiiziinü de deği~tir-

~lg14 den sonra hamha~ka hir İn· 
l.;i CSrneği var. Cemiyet ''e hükilmet
.. ~ ~de anane ve ahlakında hu değiş-
~"• ,. .... 

l'ıı, ... oruvonrz. 
~ tP.ırih. bir imnaratorlugun yıkılı~ı
~ Yhn yeni lJir çağın ha§lan~cı sa-

• Biiyük savaş ise hir tek iklimin 
k 1 k d h.. .. h' . Utup ara -a ar utun ır c1-

~ ~ltmı fütüne getirtti. F,11~i Ro
lgfi' 1nkıraz1, herhalde dilııyaya 
•...,_ de~j • karmakanşık manzarayı 
~ıştı. 

~~'kalar \'e hadiseler konuşurken, 
~1 •11 ar. Şimdi verilmiş yeni hü
~ Ctlc karşılaşmamızın sehf'hi hu
~~ .ı\nıa, varın <lurJnın hir ha~. hu 
L,'' ,,ı,. l " . ""1 k . "" ,, " ı~rn iistiine f'!;l ece ve yem 
f l•rn,, m adını koyacaktır. 

le!~~. hu yeni ça~ın kentline mahsus 
\~feri, inanr~ları, ahlakı, f'azilet 

• •hları var. Sanatkar, pertanız 
~ b 1 • .. • ou cam parçası naqı ı§ıgı go-

~d; ~iriktirip alf'!; yaparsa, !anat
~- 1Ç•ndeki menşur da, yugn1lan 
~ '"' cemiyetin mayası!'<laki ta-
~· Urü toplar. Runn §&rap, kadar 
k~ll hir eser Jıaline kor. 
'~ IOnu edebiyatında göze çar
~ ~il ~elli haşir. kabarıklık. "cemi
\~k0ı;ıı.1 gidiş., in ~uurla~masıdır. 

Ce ~ok \'anılmış olmayız. 
~~ t<.'ı: "Fert için mi, cemiyet için 
S.1ı~n~·a r nrtık t'ski hir detlikodu 
~ •lır. Fakat kiikü ne kadar ge
'ita ~e deri nele olursa olııun, mesel~ 
\ linaka§a<lan sryrılarak esere gi-
Q:ctıidir. 

l ~ lllar k' 1 .. 1....... .. k I°"~ , e u en gon u~umuz uru, 
~llıırı tezlere lıiç henzemiyor. 

s:~ t~tpman mefklireci n1lıların 

~1 ~ır olmumr ı;ezi\'oruz. Hem 1..... :. --
) ' tek tek ve meYzii toprak çat-

~:~ da ,]eğil. Rakıyorsunuz, Ame 
~tt' '-'<>ndrada. Mosko\•ada, Uzak 
~•lry "en deprenişlerle gönüller 
~~o 0 " ... Gaye ortağı kalf'nıler zağ
~ J;· Fıkir aluşlan. deniz, kara. 
[ .-.6,"~a. akmlarmdan daha keskin 
~t. ;ı~a hayraklannı ülkelere di
l .. ~· hrk toprakları da hu türlü 
~-i ak~nlarclan kurtulmadı. 

•d hogazla~ması gibi korkunç bir 
lı... .... ka kana hatan, milliyetçilikleri 
\.~dun zaf,.rlerini alkışlayan ynr· 
~ ~ 8 hiivle yahancı a§ıların tut
'N ]denemezdi. ' Fakat hirteYiye 
~;durdu. 
~~ta hen, fü: ~vliit ıı;iizif p hak
~ hlld • Me,·zu olan <'emiyet, Tiir
~tlarmdan ta~tı mı, hen, ora

• Böyle bir eseri ne okur, 

ne de üstünde dunmım. ~f erknden 
mnhite cla~ılmayan sanat, ıliiznıeılir. 
Damardaki kanın nahzı \'Uru~larını. 

tarihin sesini, seciyemizin asaletini 
<luyurmayan eserden hana ne? .. 

Rereket versin, ki edehiyatnnızda 
hu türlü karııoıklıklar en çok nazım 
kıııırmnda gfülllüyor. Ren, ~airlerden 
hahcıetmiyeceğiın için, yolumu, pek 
piirüzlü bulmuyorum. Zaten hütün 
cclehiyatımua kaplayıcı bir gözle 
bakmak ki çok geni§ llir iş olur. Be
nim ise hunu ba .. ar:ıcak kııdar bol . 
\'aktim vok. 

Ni\'t-t.iııı ~enç ronıanc·ıl:ırla lıikaye
ril~rimiz ii~tiimle dnrmaktrr. Şiımli
lik t-ııf'r \'f'm1iıı Ye e•t>rlerinıle ı;anat 
a lenı im i7i iimit Jt>re .tii~iirıniiş olan fa
rı okuvornm. Ken<limcf' hir hudut 
çizdim·. Rnnun dıerncla kalanlar gü
cenmf'~in ler. Rnnn. kf'ndi tle~ersi:ılik
lerine ılr~il, lıeniııı hil~i"i7.Iİ~İme \'er
sinler. 

Ba.ılarkf'n ''f' ııih·ledim. i~e kıskanç, 
hir y;rım szmatka;. içinden pazarlıklı 
ve hacıta yaradılışlı bir münekkit tas
ln~ı ruhi1e giri~miyorurn. Bl\ştmda 
clf>ğerler füıtiindeki pa!lları ka1ihrma
i;a çah~an hirhoca aydmlr~ı taşıyo· 
rum. Ru ayifmhk., ~öı;terici olduğu 
kadar konıvncudur da.. Sahihi, ne 
ıı•kışla kahanr. ne yerihneklr '!!İner! 

(•) Birinci makale 16 kdn11n11eııvt.l larlh 
sayımı:dadır. 

KUıtur tefklllt pr Jeel 
Kültür bakanlığının yeni bir kültür 

teşkilat projesi vüt uda getirm~ğe baJ. 
ladıilınr v,.-,,,shlr. 

Bu proje taslak halfode hazırlanmı§

tır. 

En mühim maddelerinden biri orta 

tedrisat durumudur. Orta tedrisatın aon 

yıllarda ::ırtması ve bu tedrisatın iyi bir 

surette cereyanını temin iç(n bugünkü 

mevcut teşkilat kafi gelmemektedir. 

Orta tedrisatın vazifelerini taksim 
etmek ve bu ıuretlc= itlerin kolaylaftml 

ması di.i~ilnülmekt:?dtr. 

Bakanlık genel i"pekterleri adedi ide 

çoğalacaktır. 

Mevcut ispektetlere ıs . 20 iıpekter 

daha ilave edilecektir. 

Bundan bqka orta tedrisat direktör. 

IUğünden muhtelif bürolar kurulacak -

tır. Yine teık.:Jatın en mühim değitme. 

terinden biri de ilk tedrisat iıpekterleri 
nin hem cayısının arttırılması hem de 
ispekterl?r içinde w1iyetlerde bölgeler 
kurulmasıdır. 

Vilayet hususi idare bütçelerinden 
ınaaı alan ilk tednut iıpekterleri bu 
vaziyet karşısında lıakanlıl: bütçesine 
gCC$eceklerdfr. 

Yine en mühim maddelerden biri ide 
köy tedrisatı ile meşgul olmak üzere ba 
kanlıkta bir büro kurulmasıdır. 

ÖIOın 
İzmir Saylavı ve C. H. partisi gen 

yönkurul Uyelcrinden Bay Haaan Ali 
Yücelin babası telgraf mUfettifliğinden 
m:.itekait Bay Ali Rıza'nın dün akşam 
saat onda tedavi altında bulunduğu 

- Marmara hastahanesinde öldüğünü te· 
easürle haber aldık. 

Bay Ali Rıza, tanryanlarrn sevgi ve 
uygıamı kazanmıı bir zattı. Bu ır:ı ıi
yam en büyük tesellisini kendisinin 
Huan Ali Yücel gibi bir oğlu yetişti 
rip bıralmırt ve rahmetlinin gözlerini 
vazifesini en iyi yapmıf olanların vic
dan huzurile kapamrı olduğuna inan
maktan alıyoruz. 

Cenazesi bugün Şişlic!e Çocuk (Et
fal) hastahanesinden kaldırılacak. Fa
tih camiinde namazı kılındıktan s~nra 
Topkapı dıımdaki aile mezarlığına gö
türü):ip gömülecektir. 

Kendisine rahmet diler. Hasan Ali 
YU.:el'e ve kederli ailcs:Oee tazivetler 
ederiz 
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ŞEHiR H~~ERLERi 
Maarif cemiyeti eşga \ 
piyangosu çekildi 
Türk l\f aarif cemiyetinin eşya pi

yanrrosu tlün Aııkaratla çekilmiştir. 
Son" rakanıları 61, 58, 51 ile nihayet
lenen bütün numaralar birer lira 
amorti kazanmışlardır. 

Üç hin liralık hüyük ikramiyf' Sam 
sun nıehusn hay Asnna çıkmıştır. 

Bu11ün elli liraılan Yukarı ikramiye r. • • 
kazananların numaralarım neşredı-
yoruz. Elli liradan a~ağı ikramiye ~a
zanan rıuma: ılar hiliilıare ne~rdeıle
cektir. 

fkramive kazanan numaralar şun-
lardır: 

OtobOsUn çarptığı 
çocuk UldU 

Gec.;enler<le Halat cİ\'arında Tanaş 
adında bir çocuğa otolıiis çarpmış, 
çocuk yaralanarak hastahaneye kn1dr· 
rılmıştı. 

Tanaş dün hastahanede iilmü~. ad
liYc doktoru EnYer Karan tarafımlan 
n;uavene edilerek morga kaldmlma-
11ınıı ·liizıım giiriilrnii~tür. 

-0-

ıdaı el hususlgelerde 
Belediyeler Bankasına 

hisse ayıracak 
Her helecliyenin varidatının yüzde 

beıini belediyeler hankaın ic;in ayın· 
yordu. Bundan sonra idarei hususiye 
1erin de ,·ari,latlarından yüzde he§ini 
banka het!abına ayınnalan \'iliyetl~ 
re hildirilmiştir. 

93fl cene1i haziranından itibaren 
idarei lıusıısiyeler<le hu hisseleri tef
rik edip bankaya göndereceklerdir. 

J)iiler taraftan aldığımız malfımata 
güre hf'lf'<liyeler hankasmm ismi ,·ili· 
vet1n lınnkası ismine kalhetlilecektir . 
• Vilih·etler hankaıımm ,·aridatı'hele 
diye ,.; idarei lıususiyelerin hisEelc
rindcn temin edilec-ek, banka §ehirle· 
:rin imarı için belediye ve idarei husu· 
siyelere para ikra7. edecektir. 

-0- • 
y eni sigaralar piyasa-

ya ÇlkT11ldı 
İnhisarlar idaresinin hazırladığı 

yerli yaprak sigaralan piyasaya çıka

rılmı~tır. 

"Moda., "Marmara,, ve "Florya,, 

isimlerini taşıyan ve fiyatlara on ku· 

nışla on beş kuru~ arasında teme\"VÜÇ 

eden hu nefis yaprak ııigaralan pek 

rağbet hulmuş ve kısa bir zaman için 

tiitüncü dükkinlarmdan kutularla 

eahlmı~tır. 

Bu sigaralar, Avrupaya da ihraç 

edilecek derecede nefiıı hazırlanmış 
bulunmaktadır. Şehrimizdeki ecnebi· 

ler arasında şimdiden rağbet görmüş
tür. 

Bilhassa isimlerinin her dilde ko

layca teliiffuz edilehilecek hir sade· 

likte olması, ecnebiler arasındaki sü

riimiine hmuııi bir kolaylık temin et

rn~kteilir. 

fnhiı;arlar idaresinin "Tiryaki., 
isirnli "20,, Ye "25 .. tanelik sigaralan 
ayın ı;onuncla piya5aya çıkacaktır. 

-o-

Haldekl kabzımallar 
hakkında odanın 

kararı 

Hal<le ~alı~aıı kabzımallar, hundan 
hir ıııfültlet en·el Tit'aret odasına baş 

\'\'tırarak kendilerine komi11yoncu ,.e 
tiİ<'<'ar muamelesi yapılarak, maliye 
ıuhelerine o ~t-Jdltle ,·ergi ''ermeğe 
nıe<"lıur cclil<liklerinden ~ikiy t etmiş
lerdi. 

Ticaret ıulası hu hususta tetkikat 
yapmı~. kalızmıallurın tikcar Ye ko
ıııisp.ıwuların tahi Qlclnkl:ırı ,·t•rı;iler 
haricinde bırakılmaları i<'ap ettiği ne
tice~ine varmı~, ıılitkadarlara ayrıca 
kahzııııallar için kanunda nac;;ıl Yergi 
tarlıNlileee~ini lıatırlatmı~trr. 

Ticarl"t Ollaı;;mırı lııı lm~mta alclı~r 

netİrt• kahznnalları ~on derece mem
nun etmiştir. 

Göçmen 
Nakliyatı 

NAzun vapuru bu se· 
nekt son k&flleyl aı

mıya gitti 
Romanva ,.e Bulgaristandan ıı;öç· 

men nakli.yatma yakm<la son , ·erile- ı 
cektir. 

Son defa olarak Köstencede hirik
ıniş, bu sefer de e,·in önüne toplanan 
Nazım Yapuru hareket etmiştir. Ru 
ı;on kafile de memleketimize gelılik
ten sonra hu ı;ene Tiirki,·f'~·e 15 hin 
gfü:men ıı:~lmi~ huhrnacaktrr. 

Diğer taraftan iı:f': iinilmiizdeki se· 
ne yapılarak nakliyat için <le iskan 
miicliirliiğii tarafından şimdiden bir 
pro•!ram hnurlanmakta<hr. 

Hu programa göef!, gelf't'ek yıl nak
lt>clilec-ek gitt;men miktan yirmi hin· 
den fazla ola<'lğınclan. nakli vata ma· 
yııı: ayı içinıl.- haşlana<>ak ,.e ikin<'i te~
rio •onuna kadar de\·am edecektir. 
Ö~rt'nildi~inr. giire, hunun it::in ~im· 

if ive katlar ,·alnrz Hiqar ,.e izım ,·a
pı;rn çıılı~ırken hu defa iki \'apur da· 
lıa i:;lt'tilecektir. 

Blı yankesici ilç ay 
hapse mahkdm tJ/du 

Bedri isminde bir sabıkalı Kara
köy<le etki tram\'8y durağında tram
vay bekliyen Fuadm arka cebinden 
para çalrnağa te~f'hhü~ etmiş. görüle
rek yakalanmıııtır. 

Dün yankesici Bedrinin asliye bi
rinci cezada muhakemesine başlanmı' 
,.e hemen karar '·erilmi§tir. Bedrinin 
ii~tiin<le \•trtık bir mintan \'C partal 
hir panta.lon ,·ardı. 'Muhakeme11i de
''am ettiği müddet~e giizlerini pence
reden ayırmıyor. bir taknn gayri §U· 

uri haJJerJe. sokaklan geçen lr•mY&y 
ve arabalara ellerj ile :yol ~riyor· 
do. 

Hakimin müteaddit suallerine hep 
"hilmiyonım .• diye cevap '·ermesine 
rağmen Bedrinin ımçu sabit görülerek 
iiç ay hapsine karar ''erilmiştir. 

Bedri, karar okumluktan sonra ka
pıdan çıkarken ~öyle divordu: 

- Ru da bir şey mi? Üç ay de<li· 
ğin ııt'dir ki. göz açıp kapayıncaya ka
dar geçer. Riz dört ,.4.ne yatını§ ada· 
mn: .• 

Yumurta /iga < /arı 
yilksellgor 

Hristiyanlann •not.l yortularınm 

yakla§ması dolayısi1e yumurta piyasa

" bir hayli canlanmış, tıararetli mua-' 

meleler olrnağa ha§lamı~tır. 
Bu ıoebeple yumurta fiyatları da 

bir miktar \'Ükselmiıtir. Memeleketi

mizde hu yıl yumurta az olmasma rağ 

men Almanyayı ,.e Çt-ko!1lo\'akyaya 

ıon hafta zarf rnda oldukça ehemmi· 
yeti i partiler gönderilmi~tir. 

Bundan başka bazı firmalar da ~·e
niden yumurta almak üzere ~iparişlc>· 
de bulunmuş. olduğundan ihracat tfü· 
carları yumurta tedariki için lmmm:ı· 
1ı bir faaliyete geçmişlerdir. 

---t>--

Seyyar sO lçlller 
çevrlllyor 

'Bir hafta evvel Beyoğlunda bir çok 
ıütçiller çevrilmiı, süt\ su kattıkları 

anlaşıldığından hcptıinden para cezası 
alnrmıştı. 

Son iki gün zarfında otuzdan fazla 
sütçü 9evrilın'1, tenekelerinin ~erin • 
deki levhalarda "halis ı~t .• yazılı bu . 
lunmasına. rağmen kaymak altı ve ıu
lu süt sattıkları ıörülmilttür. 

Sütçülerin kontroluna sık sık devam 
olunacaktır. 

-----0-

Allevl b!r meseleden 
kavga 

Taksimde Koutepe mahallesinde 
Küçük mumhane ıokağında oturan Ek 
remle kızıl Kaya ve Şerü ailevi bir me 
seleden kavga etr.fılerdir. Bu arada 
Şerif dayak yemi§, Ekrem batından ya 
ralanmrftır • 

/nglıiz gazelf!ci bu 
akşam gidiyor 

IngiJterenin sayılı gazetelerinden 
Sunday Timesin şehrimizde bulunan 

• meşhur muharriri :9. Herbert Sldebot • 
ham, bu akşamki expresle Lonldraya 
hareket edecektir. 
Tanınmıı muharrir gerek şehrimiz • 

de, gerek hükumet ır..erkczinde yaptı • 
ğı tetkikler netc.::si olarak yeni Türki 
ye hakkında hayli not almıı bulunmak 
tadır. 

Londr:ıya vanr varmaz, makalelerini 
ne§re başlayacaktır. 

Memleketimizedair malfunatı yerin. 
den ve en doğru ellerden temin etmiı 
olması dolayisiyle, yazacağı makaleler 
sen:.sinin pek ldikkate layık olacağı u • 
mulmaktadır. 

Sunday Times muharririnin yazılan 
vakit vakit beynelmilel ajanalar tara • 
fından bütün dünyaya yayılmaktadır. 

B eyollu Halkevlnde 
llonterene 

Dün alqam uat 20. 30 da Beyoğlu 
Halkevinde Dr. Bay Fahri Arel tarafm 
dan bir konferanı verilmittir. 

Dr. umumı kültür teklmut çerçevesi 
içfode cerrahinin ı:ıevkiinden bahsetmiı 
tir. Konferanstan 1>onra Beyoğlu Hal. 
kevi temsil şubesi tarafından bir piyeı 
oynanmt,tır. 

Borsada dDnkD mua
meleler 

İstanbul borsasında dün muamele
! er pek durgun geçmi§tİr. 

Birinci tertip Türk borcu tahvilleri 
14.55 muamele görmüş, ikinci \'e 

üçüncü tertip Türk borcu tahvilleri 
üzerine hiçbir muamele olmamıştır. 

Bundan b:-•. ka arslan ~imento tali· 
,·illeri 9.40 tlan muamele giirmiiş, bir 
İngiliz lirasına Merkez bankası tara
f mdan 625 kuriı; kıymet teshil edil .. 
miştir. ' 

Ev\'elkigünl058 de kapanmış olan 
altın dün borsa l1aricinde yine iki ku· 
ruş daha yükselmif, 1060 dan mua• 
mele görmüştür. 

----0--

Mısırdan gelecek 
yolcular için sıhhi 

.Hagıklar 
Kahirede hüküm •ürmekte olan Dang 

hastalığı münuebetiyle Mısır limanla . 
nndan Ege Akdeniz kıyılanndald Tür 
kiye L:.manıanna gelecek: vapurlar doğ. 
ruca &ahili amhiye tetkilatı bulunan 
bir lmiana k!eır.irleyerek yapılmak kay. 
di altında muayenci tıbbiye ve vapur • 
daki ıivrisincklerin öldürülmeleri ted. 
birlerhe tabi tutulacaklardır. 

Mısır limanlarından gelen vapurlar 
daki ateş1.: ve ıüpheli hastalardan yol. 

larına devam dd~cckler gemide ve ka. 
raya çıkacak olanl:ır karada sivrisinek 
)erden masun olmak üzere bet gün tec. 
rit edilecekler, içinde hasta bulunsun 
bulunmas1:1 Mısır limanlarından gelen 
vapurdaki sivrisinekler f.:Jit ve emsali 
mayi ile öldürülecc::-k ve bu gemilerden 
yurdum;ır;: çıkacak ıali111 yolcular se. 
kiz gün tıbbı nezaret altında bulundu. 
rulacaklaı•:lır. 

Mısır limanlanncan gelen yelkenli 
ve motörlü küçük gemiler şimdiL=.k bu 
tedbirlerden muaftır. 

--0-

Fıntf•kh - Cihangir yolu 
Fındıklı - Ciha::gir arasındaki yol 

pek bozuk olduğundan burasının derhal 
tamirine karar verilmiştir. Bir ik.:. güne 
kadar tamirata başlanacaktır. 

General Jeılt öldü 
Umum mi.itekaidini askeriye cemı:ye 

ti umumi katipliğinden: 
Cemiyetimiz baıkanı e.bak harltiye 

nazırı general Ali Fer.~t Tekiyi vefat 
etmiştir. 

Cenazesi 19. l:inunuevvel 1937 pa • ' 
zar günü Kaidıköyündeki hanesinden 
kaldırılarak Kadıköy Osmanağa cami. 
inde namazı kılınacak Karacaahmette. 
ki şehitlikte metfc:li mahsusuruı nak -
)olunacaktır. Cemiyet aza ve mensup. 
lannın cenaze merar.'minde bulunarak 
tton vazifeyi üa etmeleri rica olunur. 
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Suriye Başvekili 
(Üstyanı birincide) 

193u muahedesi bir projeden başka bir 
ıey !değildir. 

Ankaradaki 
müzakereler 

Amerika 
Japonyaga geni biı 

nota verdi 
Sureti umumiyede zannedildiğine 

göre Japon imparatoru Japon ordu ve 
bahriyesinin yüksek §efi sıla.tiyle 

Ankara, 18 (A. A.) --Şehrimizde Roosevelt'e taleb edilen teminatı ver
bulunan Fransız askeri heyetiyle bu- medikçe Amerika hükumeti tatmin e
gün dahi Genel Kurmayda müuıkerc- dilmiş olmıyacaktır. 

lere devam edilmiştir. Amerikan donanmast hazır 
Misafirler öğle \"C akşam yemekle-

rini Ankarapalastn yemişlerdir. Vaşington, 18 (A. A.) -Denfa mah. 
f ellerinde Amerikan filosunun hazır 

Ankara, 18 (A. A.) - Fransız şark 
orduları adli komutanı General C. bulunduğu tam emniyetle söylenmek

te ve Japonya tarafından ittihaz edi
Huntziger Anadolu Ajansına ~ağıda-
ki beyanatta. bulun.muştur lecck tarzı hareket icap ettirdiği ta.k-

"Ankarada büyük Türk ordusunun dirde Büyük Okyanus'taki Amerikan 
Genel Kurmayı ile temasa gelmek ve filosunun birkaç saat zarfında her ih
lskenderun Sancağındaki Fransız - timale karşı koymak üure kafi tcç
Tilrk teşrikimesaisi icabından olan hizatla Çin sularına gönderilebileceği 
teknik mesaili tetkik etmek Uzere hü- ilave edilmektedir. Böyle bir nUmayiş 
,_.,,_etim ta af d t • d' . 

1 
şahsi bir mahiyeti haiz olacaktır. Çün 

Awu r ın an ayın e ılmı§ o - k" !n ·ıt il .• 
duğumdan bilh h d u gı ere e muştereken yapılacak 

Cenevre m 
assak azt uyuya~. J ,· bir hareket bilhassa, cenubi Çinde'ki 

u arrera ı çerçevcsı - enf t , · 
Çinde bulunan b te 1 . • m aa ları Amerika nm menfan.Ua-

u masa ge me, emı d . d tehdit al . . 
nim ki Fransı - Tür" k d tl k b ğ- :nn an zıya ~ tına gırmiş gı. 

' z 05 u a b. ·· ·· 1 ·ıı ta af larmı daha ziyade sağlamlaştıracak- .1 go~~:~ ng~ re 1.: ında.n ~k-
tır. lif edıldıgı talı:dıi"de, efkarı umumıye-

Türk ordusundaki arkadaşlarım ta
rafından en samimi bir hüsnü kabul 
gördüm. Bu hususta kendilerine çok 
mlnnettamn. 

Hatay Na 1.iye 
Müdürleri 

Halka Fransızların 
Sa ncaktan asla ayrıl

mıyacaklarıoı 
söylüyorlar 

Antakya, 18 (Hususi) - Gar.>, San
cakta. intikal devresi için teşkil edile
cek yüksek mahkemede reisin, müd
oelumumtnin ve azanın Fransız ola
cağını ve ikinci azalığa da İskende
run müddeiumumisi Hilanetin tayin 
edileceğini söylem.iı.<1:ir. 

Antakyn, 18 (Hususi) - Suveydiye 
ruı.hiye müdiirü başta olmak üzere Ha
tay nahiye müdürleri, aldıkları direk
tif mucibince, halka Frans.rzlarm San
caktan asla ayrılmıyacağını telkin et
mektedirler. Bundan maksat, Sancak 
delegesinin intihabat hakkmdnki e
mirlerini halka muhtelif şekilde kor
ku vererek yerine getirmektir. 

lntihabatta için atman tedbirler 

İskenderun, 18 (Hususi) - Garo, 
intihaba.tta unsurları biribirlerile an
laşmaktan men için tedbirler almakta
öır. Sekiz birinclkii.nunda muhtelif 
Ermeni zümreleri mUmessillerini ka
bul ederek demiştir ki: "Her şeyden 
evvel Ermeniler bir kütle haline gir
melidirler. Fransa Ermenilerin hami
sidir, hamisi kalacaktır. Ben sizinle 
beraberim.,, 

Cezirede tahrikat 
Halep, 18 (Hususi) - Cezire mm

takasmm Fransa himayesinde istik-
lfili hususunda prop~-.ı.nda faaliyetini 
bir taraftan filli hareketler takip et
mektedir. Bu maksatla Arappmarı 

Fransız istihbarat zabiti, bu mmta-
knda bulunan Kürd aşiret reislerini 
bir hafta. evvel davet ederek demiştir 
ki "Fransa hep istedikleriniz için ça-
lışıyor. Buraya çağırmamın sebebi, e
li silah tutar kaç adamınız varsa köy-

lerini ve isimlerini gösterir bir defte
ri en çok bir haftaya kadar bildir-

mektir. Bunu kimseye söylemeyin ... 
Bu tenbihattan sonra Cezirenin 

Suriyeden ayrılması hususunda silfilılı 
bir surette faaliyete davet edilen aşi
ret reisleri,· eli silah tutanları yağma

ğa başlamışlardır. Bu haber Halepte 
heyecan uyandırmıştır. 

F'ramsız hariciy e 
Nazırı 

(Vstyam bırbıcide) 
Bu benim aradığım manevi biı ne 

.!ce ::ti. D.ı netice t~ mamiyle hasıl ol. 
muştur. Çekoslov.ıklarla Fransızlar bir 
b=rterini 2nlamak ıc.ın istişarede bulun. 

mak ihtiyacından m:.istağnidirler. Çün 
kü, siyaıetler arasında daha evvelden 
teessüs etmiş bir arcnk mevcuttur. ,, 

nin muhalefetine maruz kalacaktır. 
Deniz mahf ellerinde söylendiğine 

göre, Amerikan dkarıumumiycsine 

Amerikanın İngiliz menf aatları için 
bir dama taşı gibi kullanıldığı hissi
nin verilmemesi lfızımdır. 

Tokyo, 18 (A. A.) - Hariciye ne
mreti namına söz söylemeğe salihi
yettar bir zat, Japonya tarafından 
Amerikanın notalarına verilecek o
lan cevabın henüz hazır olmadığını ve 

· tahkikat henüz bitmediği için bu ceva
bın ne zaman verileceğini tayin et
menin mümkün olmadığını beyan et
miştir. 

Japonya !bundan sonra Amerika ile 
İngiltere t.arafından·ileri silrülcn taleb 
leııin münakaşayı mucip olmasına rağ
men her iki hUkt1meti de tamamiyle 
tatmin edilebilecektir. 

Bu zat, tahkikat için Amiral Mitsu
mam.i'nin Tokyoya ça.ğrılması muhak.

' kak surette iıı7.ıöati bir tedbir alınma-
Vaşington, 18 (A-A) - Reisicum

hurun harbi ilan 'etmeden evvel reyi
ama müracaat etmesini derpiş eden 
ve BUdlev tarafından · hazır -
lanmış olan karar suretini, RooSe
vclt, "temslli hlikfurietin !?ren -
sibine mt.ıhalif,, olarak tavsif eylemek
tedir. 

Bu karar sureti san.kanunda parla
menfoda müzakere edilecektir. 

Hariciye nezareti ile matbuat, hari
ci mesailde reisicumhurun salahiye
tini zayıflatacak ve Amerikanın hnr
be girmesini çok geciktirecek olan bu 
karar suretine itiraz etmektedirler. 

Bazı kimseler, büyük bir ekseriyet 
harp lehinde rey verse bile reyiama 
müracaat etmek usuliinün memleketin 
birliğine halel getireceğini ·idrlia et
mektedirler. Bazı demokrat §cfleri ile 
birçok ı:ıulh tnrafta.rlan ve dini cemi
yetler karar suretinin kabulünt! iste -
mektedirler. 

Nevyork, 18 <A. A.) - Nevyork 
Herald Timcs gazetesi, Amerika hü
kümetinin 35.000 ton hacminde iki ye
ni knıvaıör inşasını kabul ebni5 ol
duğunu bildirmektedir. 1938 deniz 
progrnmı bundan maada 7.500 tonluk 
iki kruvazörle, 8 torpido muhribi, 6 
denizaltı gemisi ve 4 muavin gemi in
şasını derpiş etmektedir. 2 kruvazör 
inşa edilmekte olduğu malümdur. 

Delbos. Çekoslovakya hükumetin~ bir 

m·ı'ltıra tevdi ettiği ve bu hükumetin 

bilmukabele kendisine bir nota verdiği 

hakkında dolaşan şayıalan tekzip etmi§ 

ve her iki memief<c-ti bir birine bağla • 

yan kardeşlikten ısrarla bahsederek Çe 

koslovakyanın Framamn bir imtidadı 

gibi olduğunu kaydetmiştir. 

1' ··-.,~ . sözüne eevamla şunları söy 

lemiştir: 

Millet? !r Cemiyedne itimat eden ve 
Mmc· 1 

.. r Cemiyetinin mümkün oldu • 
ğu ··:ıdar otorite s<>hibi ve cihanşümul 

olmasını isteyen iki devlet, kenl:Hlerin
de mevcut anlaşma zihniyetin.: ayni 
zamanda i2har edebilirler. 

Bundan sonra söz alan Krofta, Fran 

siz ve Çekoslovakya noktai nazarlarında 
ki birliği tebarüz cttirm=ştir. 

Oelbosun Prağ.fan hareketi Fransa 

lehinde büyük tezahurata vesile olmuş 
tur. 

--
O t obüs 
nıeseıesi 

(Üstyanı birincide) 
Sahur Sami dün saat 11 de müddeiu. 

mumil=ğe müracnt ederek istidasını 

tevdi etmiştir. 

İstidasında muharrir Ar.met Emin ta 
rafından şahsına karp hakaret edildiği 

ni iddia etmekte ve hukuku §ahsiyesi. 
nin temin.:ni ve verilecek karann gaze
telerle 1lan ediJm:;;ini istemektedir. 

Sahur Sami zarar ve ziyanının taz • 
minini mahkemenin takdirine bırak • 
mıştır. Bu dava da matbuat vasıtası ile 
işlenmiş bir suç olduğu vrıcı:.a edildiğin.. 
asliye cezalardan tirine verilecek ve 
muhakemesine kıaa bir zaman sonra 
başlanacaktır. 

Mülkiye müfettiılerinin tetkikleri 
Otobüs meselesi etrafında tahkikat 

yapmakta olan mülkiye müfetti§lerin • 
den bay Seyfi ile P.cıy Abidin evvelki 
gün saat yfrmi bire kadar belediyede 
çalıştıkları gibi dün de saat ikiye kadar 
kendilerine tahsis tldilen odada me§gul 
olmuşlardır. 

Dün sabah varid~t müdilrü Bay Ne. 
şeti yanlarına çağmp otobüs ruhtttiye 

si verilirken yapılan muamele etrafmda 
izahat almışlardır. 

Müfettişler hen!1z başka bir kimse
nin malümatına müracaat ebnif değil • 
lcrdir. Evrak ve dosyalar üzerinde tet 
kikat yapılmaktadır. Müfettiıler mün. 
hasıran ,,tobüs ,:ıini tetkik edecekler -

kiir. 
Bir gazetenin Y:tzdrğı gibi belediye • 

nin ba§ka muamelatı üzerinde tetkikat 

yapmayat.::aklar.dır. 

Maarif cemiyeti 
• 

eşya pıyangosu 

çekildi 
Türk Maarif Cemiyeti ta.nı.fmda.n 

tertip edilen eşya piyang08'U dün An
karada çekilmiştir. Son ra.kamlan 64, 
58, 51 ile nihayetlenen biletler birer 
lira .kazanmışlardır. 

İki liradan yu.1rarı ikramiye kaza
nanların listesini veriyoruz. Üç bin li
ralık büyük mükafat Samsun mebusu 
Doktor Bay Saime çıknuştir. 

1227-200 lira, 39274-1000 lira, 
310-50 lim, 34637-50 lira, 34637-

___ _._ __ =-.;...;...--~=-.;...._;=...:..:..:;~-=-=.=.;.::.;_::. __ ....:.._;~..;..;.-~ 

Mektebe yazdoırmaık nçorn 
Çoculdarmm yaşlanm büyült· 

mek isteyenler ~ 
Ankara, 18 (Telefonla) - Bazı ço-

cuk velilerinin çocuklarının nüfus hü

viyet cüzldanlarm:la yazılı yaşlarının 

hakiki yaşlarından küçük olduğundan 

Hariciyede 
Nakil ve taytoıer 

aarıcife 
Ankara, 18 (Te!efonla) - ,_1 

tashihi için mahktmeye müracaat ettik vekaleti memurları arasında şu 
naJV 

lerin.~ ileri aürer.:k çocuklarını ilk mek ve tayinler yapılmıştır. . JtizS 
teplere kaydettikleri ve sonra mua - Merkez memur!armdan Basrı ğııı' 
mclesini takip et:nedikleri görülmü} - Varşo;ra büyük ~!çWği müsteşarlı • 

Kadri Riza Brüks-:l elçiliği ınüst~ aP 
lığına, Muzaffer ~mil Bayur; 'l'~eıı 
elçiliği başkatipı:~e, Sadullah Gö • 

tür. 

Bu yüzden br takım güçlükler çrktı -

ğını gözönüne alan kültür bakanlığı bu 
• ef 

iti kültür kuruluna havale etn'i4tir. maslahatgüzarlık ı•murunu tedvı: ·fi• 
Kültür kurulu 'Ju işi tetkik ~tmig ve lemek ÜZ'!re Cidd~ elçiliği başkatıpli ııU 

§U karan vermiştir: ne, Şakir Emin Bengutaş; MoSk.0"'~at 
ı - Nüfus hüviyet cüzdanlarında yük el!jıliği katipliğine, Şemsettın saJ1ı 

yaşlan küçük yazıL'llI} ve ilk mektep • din Belgrad elçiliği ka'tipı.:ğine, lof 

lere girebilmek üzere yaşlarmın idil - Behçet Sanuray Nevyork baŞ kOı:;; }.• 
zeltilmesi için alakalı mahkemeye mü • luğu muavin kon.>olosluğunaı NeJ ~at 

ğa Marsilya baJ bnsolosluğu ka.tl lof 
ılğına, Kazım Akman Selanik konfOıot 
lığına, Kizım Akman Sclani.k ıcon5° 
dfr. 

racaat edilmi§ olan çocuklann yaşları

nın düzeltilmesi hakkında mahkemece 
karar verilmeden önce bu gibi çocuk ~ 

lar mekt~bc alınmayacaktır. 

Yaşlarının dilzeltilmesi i~ mahke • 

meye müracaat ettı1deri.ne dair oldık-

lan vesika ilzerine evvelce mekteplere 

kaydedilmiş olan talebddcn henilz yq 

lannın Jüzeldiğine dair mahkeme kara 

n alma.mıt olanlann velilerine mektep 
idarelerince dört ay mühlet veıilecek -

tir. Bu mUddet içinlcle yaşlanmn dü • 

zeldiğine dair mahkemeden karar al -

mamıJ veyahut çıkan karara göre mek 

tebe girecek ya~ta olmadıklan anlatıl 

m.rı olan ~ocukların mekteple al!kalarr 

nm kesileceği kendilerine teblii edile • 
cektir. 

Dışardaki nakiller: )feııt' 
İsken:lenın konsolosu Necati şa.ııs 

mencioğlu Şam konsol06luğuna, ıcoıı· 
kosolosu Fethi Denli lskendcrııJ\oe]ıııı' 
aoloaluğuna, bkenderun konsol JıoD • 

kançılan Hayda: iskender şıun 10 • 
solosluğu kançılarlığına Şam kotı:ıceıs· 
su kançzlan Cemal Kizıın .Kare • 
derun konsolosluğu kançılartığltıS' 

Merkeze nakiller: . . 'F'' 
Cidde maslah:ı.tgüzan Muh~t~ ıııllf 

şit Palsa7, Varşova büyük elçthğ~~· 
te§arl Zeki Nebil Ertok, Betgrad1' b'f' 
ği katibi tamail Upklı, Nevyor saffet 
konsolosluğu muavin konsolosU ıtafS 
öner, Selanik konsolosluğu kaJ1Ç 
Arr! Ortaç,. 

•• Ruoon s A K A R v A ~ineınBSID~~ " 
Herkesin görme~i Iaznnırelen bir film: 

ÇAL 1 KUŞ Us __ 
HENRY BATAİLLE'in meşhur roınam ve HUGUETTE DUFLO ·tııı· 
JEAN PİERRE AUMONT'un emsalsiz temsilleri. Muhte~em bir fı • 

Ebedi ve ihtiraslı bir mevzu. ilAveten: PARAMOUNT JURNAL.~ 50 lira, 18922-100 lira, 31676-200 ı 

lira, 282-50 lira, 21014-50 lira, •••ilm••• aa - İtayla Futbol maçı ~ 

44286--500 lira, 46541-100 lira, 
5437-100 lira,50374-100 lira, 2055 
-50 lira,13261-50 lira, 49347-100 •••• 
lira,49062--W lira, 4252-50 lira, 
38430-50 lira, 19583-50 lira, 19583-
-100 lira, 31126-50 lira, 30739-100 
lira,13856-100 lira, 14 799-50 lira, 
36208--100 lira, 16658-500 lira, 
24585-3000 lira, 41431-50 lira, 
39553-50 lira, 50675-100 lira, 4820--
50 lira, 51749-50 lira, 51506-200 li
ra, 20010-100 lira, 16042-50 lira, 
1026-50 lira, 50749-100 lira, 58682 
-100 lira, 18412-50 lira. 24892-Bin 
lira, 30863-50 lira, 32783-50 lira, 

Bogon s A R A v Sinemasın~a "" 
2 büyük film birden, istifade ediniz. . Jaı' 

SESSUE HAY AKA W A 1 Hakikatler filmi .. Gizli ihtit1'
5 

1 Jean Gabin ve Mircille salİI' 
fil · d ~--~mdan bu"-::ı.. fi!Jıı. ırf 

50 lira, 44054-50 lira, 39782-100 lf. • 
Güzel ve zengin mın e ıanu y .- _. 

ıra kazanmışlardır. 

B u gün 

MELEK 
sinemasında 

A NN·A 
ve 

HE NR Y FO N D A 

tarafından şahane bir surette yaratılan Baştan a.şiğı tabit renkli nefis bir. a§k ve güzellik şaheseri olan 

Fransızca sö.zlil 

filme almmı§tır. 

Ayrıca: Paramount dünya. haberleri FRANSA - lTALYA futbol m~ı 1 - 4, 15 - 6,30 ve 9 da 
2 

1 

;ı 1 MODH1Ş ve MUAZZAM snı vGV 
Bugün iPEK sinemasında BAŞLADI,BAŞTANAŞAÔ10J.J) 

RENKLERDE 

Kan Davası 
Baş rollerd e: S DLVDA SDDN lEV Fransızca sözlil 

FRED MAC MURRAY HENRY FONlA 

1 
• AŞK - KİN - tHTlRAS ve İNTİKAM ŞAHESERi • FtrJ'f 

KÜÇÜK, BÜi~ HER.KFfilN GöRMEst LAZIMGELEN bır 
Bugün saat 1 de ta1ebe matinesi 



laa · 
'fe<dlakuDe zlndanıarında 

BiR KRAL 
liıııo Yazan: Niyazi Ahmet .......... Sayı : 4 

11
• ilk i~ olarak dahili nziyeti taraftan Gürcüce ıiirler yazmağa ha~

~ği <lü,.ündii. KralJara muralı ladı. Şiirleri memleketten bahsederek 
· rn~ler<li. Fakat onlar, kararı başlıyor. Fakat muhakkak ya orta
ttdı. Kartli krallığım ortadan smda ,.e,·a sonunda ondan, Maryadan 

~ lardı. bahsediyordu. 
et k.ralı Aleksan<lr;ilk hücumu "Güzel yurdum, senin için kanımı 

etti Sıınonu müthiş surette mağ- akıtamadnn. 
·!edakar kral. hiitün tedbiri~ "Senin temiz liavalarmı da ciğer1e-
~grnen muvaffak olamamıı, rime ~ekemiyorum. >, 1 

güç kurtarmıştı. "Senden uzak kaldım. O halde 
~~hu da tam hir kurtuluş de- niçin ya~ıyornm. Değil mi? Evet, hu
dfı llrıon, hu sefer yeniçerilerin "nu hen de kendime soruyorum. 

ttııi ~·~· .. .. • "Ben niçin yaşıyonı'? ? .. Kimse ... cevap 
~rı agası Simonnn Kartlı kra- ",·ermiyor. Yalnız bır ses kı~lagımda, 
'il nu öğrenince inanmadı. "içimde ihtizaz ediyor. O sesı hen, !e

ll ltrala benzemiyor, dedi. Gür nelerce ev,·el duymuştum. Bana "sen 
hiz böyle çok kralJnr gör- "yaşayacaksın!,, demişti. Milletim 

~ şimdi henden uzaktır. Ben milletimin 
'J\..~ uzağında. Beni kim dü~ünüyor diye 
;:ıgru <lcdi. Ben kral değilim. iç çekerken onu hatırlryo"tm. O va-

'ltıı ~talJrğı hir türlü yapmak na- kit anlıyonım ki, hen de onu dü~ünü
~•dı. Bir defa değil, birçok de- yorum.,, 
· be ettim. Artık anladmı ki, YEDIKUTJEDE BABA OC.UL 

hi~bir vakit i-tccliğim gibi Simon, Amenas kulesinde ihtiyar 
t...:~· Onun için beni istediği- bekçi Murad ağa i~e son derece ahbap 

Rtınlleriniz. Buralardan ne olmu~tu. l\furad aga, hemen hemen 
~altla§lrsam o kadar çok mem hiitün günlerini Simonla beraber ge
.._ "'lflUıı. Memleketin dertlerini <'irir. Onunla saatlerce konuşurdu. 

•cağım bir yere götürün be- İhtiyar bekçi de Kalkasyah idi. Bir 
~ akında AhISha da Türk ordusuna il
~ tan seferinden dönen ordu tihak etmi~ fstanbula gelmi§ti, g~ 
~ t da kı~1aını;tı. Simon mev- lirken on yaşında bir He çocuğunu 
l~ llllıncJa hiç kimsesi yoktu. getirmişti. ... 
~' ~l\leri dü1iinre ile geçiyor, Başka kimsesi yoktu. l\fur~d aga fs
l~"'ıneği yiyor. kimı;eye bir fey tanlmlda birçok işlere girdı. Fak~t 
J'ttı 0rdu. hiçbirinde muvalfak olamadı ..... ~ır 
}~ler, sık sık Gürcist:ın 8erer- aralık Ayasof ya camii hademehgme 
' dığr için ordu içinde Kafkas girerek çalı~. Kazandığı para ile oğ
c'11tnr~ birçok kimseler kan§• lu Ömere bir sanat bileziği takmak 

~Grc__n lisanım hilen pek !;Oktu. isteiti. Onu birçok yerlere çıraklığa s;; k 8:;ası tcrr.ümanla beraber verdi. Avuç dolusu•para da harcadı: 
d' ar~ısına alır. Onun hikay~ - Artık ihtiyarlıyorum. Elim aya-

~l ırı~eınek ister. Kralken başına ğım tutmaz olunca onun mürüvetini 
elın nasıl g~lcliğini ııiiylcm~si- görürilm .. diyordu. 
c ereli. Ömer :ise hiç o taraflarda olmuyor, 
d: ka1?tsmiJakinin zevkli bir hahamım verdiği paralan, edindiği 

t~leıneai için ısraplnrmı de~- arkada~~arı ile yiy~r,.Tahtakalede !.a
~ ez. Daima kısa kısa ce\'ap pılan eglencelere J§tırak ederek F
. ~ )erce ne i~ine, ne de bahasına ugrn-' . ._ 
~·~~ Yeniçeri Simona fena hal- yordu. . 
,~rli. Derhal hazırlık yaptıra- Murad ağanın bunlardan haberı 
'~h~u İstanhula gönderdi .. Si- yoktu. "Oğlum çalışıyor, iş a~amı ~~~ 

, !.i;UYiik düfman olarak gösteri- yor,, diye umuyor, onu gonnedıgı 
~ ~k zararlar vermek ister- günler bu suretle teselli buluyord~.' 

tdiJdiği iHive ediliyordu. Ömf'r, bir gün ha~!D' afyonla tut-
~ lI süledikten sonra ııehirde kol geıe~. Y.~-
~ 11 f tanhul da iyi karşılama- ni~erilcrılen hirile karfılaşar~k k~ıfur 
\...,:~hal Y cdikul~ye attılar. etti. K~ndisini y~kalamak ı~eyınc~ 
t\,ıe, genç Gürcıstan kralını de behnde taşıdrgı uzun hıtagmı çe 
~ dr. Senelerce Alamut kale- kert-le kamına sapladı. 

'ği ıstıraplar onu bu lıayata Yeniçerinin: .. 
' '· il atta Y eclikule zindan- - Aman, yandım .. el iye hagırmas~ 
~\ dıtha iyi geldi. Burada dert- üzerine Ömerin yakayı ele \'ermesı 
~~htdetlerini dindirebilecek, yur bir oldu. .. . 
~ ••retini çekerek günlerini sa- Naı;ıl oldu ise oldu. Omer hır teea-

'!.a düf eseri kendisini o p;ece ölümden 
~ Sinıon Y ediliulede Türk'çe kurtardı. Fakat ikinci gün de Yedi

İlt e hC\·eslendi. Kendisini sev· kuleyi boyladı. 8; liyat bekçi Murad ağa ona f~te Murad ağa oğlunun akibetini 
~' Ot. Türkc;e öğretiyordu. (1) neden sonra öğrendi. Za\'allı baha ne 

: "~endi kendine şöy]e dü§ÜDÜ yapacağını şaşırdı. O Ömerinden ne 
~tt mesut günler bekliyordu. Halbuki ih
.._ 

1~ hiçbir ümidim Jialmadı.• th·arlıi!ında tamamile kimeesiz kalmq -~,.. .J • 

~ h~trı henden çok uzak.. Ora- tı. 
"' h-1~n lıiçhir ~eyi duymayaca- Muracl ağa Ömerini c;ok ıe\'İyordu: 
-.,, Sır ~n onlar da heni unuta- - Hiç olmaz!a oğlum g<iz?mün 
r • ~ "1~1 ~imdi unutmuş değiJ mi- öniinde oha .. Onu görüp tesellı bul-
'"t lllı !;oktan öldü biliyorlar.. sam .• diyordu. 
~"~a~ böyle diişünürken Ala- Becerikli 1\furad ağa. oğlunun hu-
\ •n~, orada geçen seneleri, hıncluğu yeri öğrendikten sonra Kaf
'~t• İni kurtarmak i tiyen kas eeferine i§tirak etı_ni~ tan.~dı~ p~
~. Maryayı dii,.ündii. §aları hnldn. Onlara ışsız. guçsuz ve 
~1' 1•akikaten giizcl ,.e cesur kimsesiz kaldığını da yana yakıla an-
1 t.jk? 'akit onunla kaç.sa idi )atarak Yedikulede kcmlisine bir i§ 

ı, k dal~a jyi gider~i. Hem ka!; \'erilmesi için iltinıaslarmı rica ~tti. 
hp endı i iı;in hü) iik fedakar- 1\f urad ağa. yaşlı olmasına ragmen 

· an Maf\·avı da mahzun et- iri yarı. Pos bıyıklı, sert bakı~lı ve 'il k· . . yakı~ıklı hir aclamclr. Konuştuğu her 
'ıı-, \ 11~ le (lfüünürken, zihni kese kendini sevdirir ve eaydmrdı. 
'-bı · ı Intya) a takılıyor ''e sehe- İfini kolny<'a yaptı. Bir gün oğlunun 
~·,' eclemecliği hir hisle iı;inin hapsedilıni~ ol<luğ\ı kulenin yeniçeri-

~ lııtJı tatlı çarptığını anlıyor- liğini altlı. ' ı 
~t,l\ Ogün, Murad ağa için bir bayram-
ı. rı 'kendi kendine kızdı. Sinir- dr. Sanki cliinyaya yeniden geJmi~. 
~ Y t>dikuleye yirmi yaşında bir delikan 
~ hıı kızı niçin hu kadar dü- h gihi \'e kalbi helecanla çarparak 
~ h " dedi. gitti. 

,1lf'1tt~' ır .. Böyle eledik re hatır· 
,1:1tt lltılldıkçn iı; <:ekti. Maryanın 

( A rlmsı rnrın) 

'-t_, lltıma7. olclu. 
tarı Türkçe öğrenirk.en bir 

--------
( I) Naima tarihi, Simondan balı."-

(!derkcn onun ya.zmı§ ol<frığıı ba.zı 
man:umelerden misaller verir. 

• 

' :S- KURUN 19 BtRlclKANUN 1937, 

Silô.lılanmak için ... 

Günde on nıilyon 
lira harcanıyor 
Bu masraf beş sene evveJkine nazaran 

yüzde elli derecesinde yüksektir! 
Bu hesabı yapan Milletler Cemi

yetidir: 1937 yılı içinde bütün dün
ya silahlanma için, harpten evvelki 
kıymeti ile 7 milyar 100 milyon al
tın dolar harcamış; yani 3 5 5 milyar 
frank 30 milyar Türk lirası kadar). 

Bu hesapla, bir günde bir milyar 
frank "on milyon lira kadar" dü§ü
yor demek ... 

Bu rakam bir rekor teşkil edi
Y.Or. 193 5 senesinde askeri masraflar 
5 milyar 600 milyon altın dolar idi, 
1932 de ise 4 milyar 300 milyon. 
Be§ sene içinde bu masraf yüzde el
li artmıf bulunuyor. 

Qiğer taraftan İngiltere sanayi 
birliğinin bir istatistiğinde Avrupa
daki be§ biiyük devletin silahlanma 
masrafları, şu suretle gösteriliyor: 

1931 de 1935 de 
Pranıı.a 139 143 (mil. İn. L.) 
İngiltere 89.8 169.2 ,. ., 

ttalya 54,4 17 4,2 ,, •• 
Almanya 49,4 520 •• ,. 

Rusya 56,2 593 ., •• 

Eski maliye nazın B. P. Reynaud 

Zahire tüccarını 
ölümle tehdit 

edenler 
yakalandı 

Emniyet ikinci 1ube memurları zen. 
gin b·r zahire tüccarmı ölümle tehdit 
eden üç ıenci yaklayıp adliyeye ver -
ıqlcıilir. 

Hadiseyi anlatalım: 
Beyoğlunda Şehit Muhtar bey cad. 

d~nde <.turan zahire tilccarlanndan 
Y orgi Sari as perıembe günü postadan 
bir mektup alımı, açıp okuyunca bü -
yük bir heyecana kapılmııtır. 
Kurıun kalemle çizgili bir klğıt U • 

zerinde ıu yazılar bulunmaktaydı: 
"Yorgit Cuma günü sabahleyin ş.:-!· 

llde mezarlık arasında göatereceğimiz 
yere 1500 lira getirip bırakacaksın. Bu 
iıten ne karının ve ne ide çocuklarının 
ve ne de zabıtanın haberi olmayacak. 
tır. Eğer bu parayı getirmezsen. ıev&tli 
oğlun Di.mitriyi timdiden ölmlif bil! 

Bir daha aöyliyoruz: Eğer polise bat 
vurursan kendin için de Şitli mezarlı. 
ğında bir yer dah<ı açılacak!., 

Zahire tüccarı mektubu alınca doğ • 
ruca zabıtay ako,muı, mektubu ver • 
mittir. ' 

Zabıtanın aıkı bir ıurette devam eden 
tahkikatı neticesinde bu mektubu gön 
lderenlerin 17 • 18 yapnda üç çocuk ol. 
duğu anlafllmıf, üçü de dün ıabıh tu 
tulmuıtur. 

Bu çicuklar, Taksimde Karanlık ao. 
kakta 23 numaralı apartımanda oturan 
Umbek oilu Andri, Hamal~nda 
Kurdclicı ıokağında Aleksandn apar. 
tımanda oturan Dimitri oğlu Tanaı 

Lombardo ve ayni sokakta 20 numaralı 
evde oturan Diımitri Lorcnzodur. 

Her üç çocuk suçlarını tamamen iti -
af etmi§ler, alacakları para ile ticaret 
yapacaklarını söylemitlerdir. 

Bundan batka biı· adam da eski kan 
sını ölümle tehdit etmi§tir. 

Şişlide Gazi H albkar caddea.:nde 
326 sayılı evde oturan Fatma köpril ü. 
zerinden geçerken uzun bir zamandan 
beri ayn yaf8dığı kocası Haydar önü. 
nü kesmit ölümle tehdit ettiği gibi yf r 
mi yatındaki oğlu Ferhadı da yere ite 
rck yaralanmasına sebebiyet vermittir. 

Hayldar yakalanmıttır. 

Elçiler Ankaıadan 
geligoı 

Noel vortusu ''e ),Jboşmrn yııklnş
ma~ı ılolansile Arıkaraıla bulunan el· 
~ilerden l;ir h•mt tatil ıniiclrl~tini ge
çirmek üzere İstanbula gelmektedir
ler. 

"Reno" bir makale,,: . . ~e diyor ki: 
"Bütün dünya memleketlerinin 

birkaç senedenberi silahlanmaya ne 
kadar para ayırdıklarını daima tek
rar etmi§imdir. Yine daima söyle
nm ki, Fransa bu silah yarışında ge 
ri kalmı§tır.,. 

Yukardaki rakamlar bu id~iaya 
pek güzel bir şekilde hak · veriyor. 
F ransanın milli müdafaa bütçesi bu· 
gün, ltalyada dahil oldugu halde 
bütün Avrupa devletleri arasında en 
zayıfıdır. 

Esasen ltalya geçen sene silah
lanmaya lngiltereden daha fazla pa
ra harcamııtır. Fakat, lniglterede bu 
geri kalmadan şanra harekete gele
rek, pek tehlikeli bir §ekilde geri 
kalmamak için, bu sene fevkalade 
bir bütce yaptı. Be§ senede 250 mil 
yar harcayacak. 

Almanya ile Rusyaya gelince, bu 
iki memleket ordulanna F ransanm 
dört beı misli masraf ediyorlar. 

Bazı memleketlerde silahlanma 
bütün sanayiin yüzde altmı§mı iş
gal ediyor. Yani, üç i§Çi varsa ikisi 
harp hazırlığı için çalI§ıyor. 

Daha l 936 da, Alrnanyadaki bir 
seyahattan gelen H. Laport §Öyle 
yazıyordu: 

.. iyi malumat aldımsa -aldım 
zannediyorum- bugün Almanya
daki 15 milyon İ§çinin yüzde altmı
§1 silahlanma iti ile me,gul .,, 

İngiliz eenayi birliğinin verdiği 
rakamlar c:la bu Franuz görii§ünü 
teyit ediyor. 

Böyle feci bir vaziyet mütemal:i.i
yen devam edebilir mi} Esasen, bu 
kadar pahalıya mal olan ve çabucak 
eskiyen tayyare ve topları milletler 
kullanmakta acele etmezler rnD 

"Olur ki, yeni silahlara sahlp ol
mak için kanlarını akıtan fakir mil· 
Jetler bu silahları modası geçmeden 
kullanmaya heves ederler. Zira, bi
lirler ki eskirse bir daha yenisini ala· 
mıyacaklar.,, 

Bu noktaya İ§aret eden, B. Mus
solininin nqiriefkan "Popolo d'lta
lia,, gazetesidir. 

Bugün gergin bir vaziyete giren 
yalnız bütçeler değil; ruhlar da ger 
ginlemi§tir. Herkes milyarlarla cy
nayor. Ayni zamanda milletlerin si
nirleri ve arzulan ile de oynayor ve 
buna muvazi bir vaziyette, bazı 
memleketlerde tam bir harp ruhu 
yaratılaran, vicdanlar seferber hale 
konmağ~ ça.lı§ılıyor. ' 

Oyun tehlikeli. Bu oyunda l1em 
oynayanlara, hem kar§mmdakilere 
tehlike var. Zira, bugünkü harbin 
tahrip kabiliyeti kar§ısmda hangi 
millet varclrr ki, galip geldiği takdir
de bile, zaferinden sonra yapyaca
ğı iddia edilebilir) 

Tehlikenin bu 'ka'dar genif ohna• .. 
cr sulh lehinde büyük bir nimettir) 
Kim hiddetle ayağa kalkıyona bu, 
tehlike ona ihtiyat tavsiye ediyor .. 
Sulhcü milletlerin gayreti de bundan 
ötesini temin edec~. -A. L Jön 
(EnlnnzijaQ} 

Sekizinci tutum haf
tası dün bitti 

Vitrin süsleme müsabakasında 
kaznanlaar tesbit edildi 

8 inci yerli ınailar ,.e tutum lıaf ta-
81 dün ak§am bitmi§tir. 

Halta münaııebetile açılmış olan 
vitrin müsabakasına iıtirak etmiı 
olan mağazalardan derece kazanacak
] arı seçmek üzere toplanmr§ olan jüri 
heyeti e'\-velk.i ak§am ğeç vakte kadar 
vitrinleri dola§arak berbiri için bir 
numara venniıtir. 

Dün hu numaralar taenif edilmi~, 
derece alanlar bir liste halinde hazır
lannnıtır. 

.Müsabaliada derece kazanan müeıı• 
se!eler §Unlardır: 

t~tanbul mıntak'asmda: Birinci Ha· 
ııan Pertev, ikinci İpekiş, üçüncü Ba
san Hilseyin mahduınlan, dördilncü, 
yünipek, be§incf, Orozdihak, 6 mcı 
yerli mallar, 7 inci Karako, sekizinci 
Şişman Y ankodur. 

Beyoğlu mmtakasmda: Birinci İm
ren, 2 inci yerli mallar, 3 üncü Co§
kun 4 ilncü tı:arako, 5 inci J orj Dayo
la müesseııelerinin ,·itrinleridir. 

Kadıköy mmtakasında: 1 inci Asa
dur. 2 ci Ali Mwtecahi, 3 üncü Türk 
kardeş bakkaliyesi, 4üncil lüks freci, 
5 inci yerli rnaJlar, 6 mcı Jorj terzi, 
7 inci Sehat yorgancıdır. 

Bu müsabakada birinciliği kaza
nanlara altın. ikinciliği kazananlara 
giimii~ madalye, dereı:e alan müteba
ki vitrin sahiplerine birer diploma 
verilecektir. 

Hediyeler, İ!\tanhul mıntakasmda 
kazananlara Emini;nii Halkevind~ 

Beyoğlu mmtak.asmda kazananlara 
Beyoğlu Halkevinde. Kadıköy mınta
kaqmrla kaıanıınlara da Kadıköy 

Halkevin<le n1mal ~konomi artırma 
kunımu taralmdan merasimle sahip
lerine verilecektir. 

Galatasarag-Demlı
spor maçı 

Taksim stadmd.ı dün Galatasaray B 

takımı ile Demirspor takımı araaında 

aaat 13 te yapılan maç 1 • O DemirsP.O 
rwı ıalibiyctiyle bitmiıtir~ 

Eminönü Halken müıebekelen 
Gayrlfedere kulüpler araaııida Emi • 

nönü Halkcvinin tt"rtip ettf ği lik maç. 

lan bugün Bakırköy latikW sahasında 

tatiklü • Deminpor araımda yapıla • 

caktır. 

Beyoğlu holkevinde 
musiki dersleri 

Beyoğlu Halkcvinden: 
İkinci tlcvre koro dersleri baılamıı • 

tır. Dersler çarpmba ve perıembe gün 
leri saat 17.30 - 19 arasındadır. 

Kayıt muamclc;i kapanmak üzere • 
dfr. Arzu edenlerLı acde evimize mUra 
caatlan mercudur. 

1'ransız'Haricige Na
zıı ına haı Şl suikast 

yapılacaktı 
öğrenildiğine göre, Franım hariciye 

nazın Delbos, Belgraddan Çekoslovak. 
yaya geçerken Çekoslovak zabıtası Bra 

tislav ıchrinde 200 kitiyi tevkif etmit
tir. 

Bu tehir FraMu hariciye nazırının 
Prağa gelirken ilk uğrayacağı yercf .. 

Prağa gelirken ilk uğrayacağı yere[. 

Evvelce de yazıldığı gibi, kendisine 

ka111 bir suikut pJ!nı ketf edilmft ol • 
duğundan bu fcvkalide ihtiyat tedbiri. 
nin alınmasına lüzum hi86edilmiftir. 

t{Daily Expre1), 
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Kaçııılan; ö/düriildü mü, sa(j mı?/ lı ORSA-! 
KayDolan General!? 17. 12 - 937 ----ı 

Paristeki "Beyaz Rus Askeri T e,ki. 
JStı,. reisi Millerin izi üzerinde ...... 

Yazan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numarası: 9 

"Kasti o; kaçtı!,, 
"Polise gidelim!,, denilince; beti, benzi 

atan general .... 

Wz.alaruıd.8 7ıJdn lfaretJI ola.ıılu, llM 
rtıl4a muamele Cörwıterdlr. 1tııkam1e, 
U4& U du !Qtpa.oq uc.ı, UyaU.ın ur 

PAWALAR 
• t!terlln ı;23 :-ıo t'ezeta 
•0oıv 12..i - 'Mark 2950 
• Frıu:ı.k 88 •Zloti ~;>, • • 
• J...tret 108 • Peııgo 2.>,-
• Belı;lka Fr. t).i • Ley 14 -
• Drahm.t 23 • Olıı&r [');.? -
• llvıçre ~. aso Yeo • Le•• 2J •Kron ineç S!? -
• Florln 70. 'AJtm 107~ -
• Kroo Çek. 82 •Banknot i!70 
Şlll.o l'o YILI 23 

Lik maçlarının f'n mühinıleı indell //liSİ 
bu haf la gapıllyor . 

Pariste "NOV ,, bi1w.~ıntla 22 
eylül 937 gece i. General Mille
rin mcl•tubu açllıp ohunduhtnn 
sonra, onun gid<?rhen bırnlaığı 

mclaupta yaztlanlnrdmı, r,cr.i/;. 
me.sindc ı·e bdld de l>ii!)biitiin 
sclt•miyccek t'<ıziyı·tc gt•tirilmc· 
.oıirıdc general Skoblinin ba~lıca 
bir rol oynadığı lwn<ıati lıa.,ıl ola 
raf•, hendi i gece miralay Ma:i
lc/ tarafından "Pah.o;,, ntt>lirıdel.:i 
yataiınrlan /.:aitim/mı! t'c oto
mobille 1>11 bina)·a geıirilmi.~ıir. 
'Amiral Kcdorf, geıH'rnl Kus.<ıons 
l:i, ve Slwbli11. şimdi bir odacla· 
Zar. Skoblin. "Ben 1ıiçbir şe' bil
miyomm!., diwı in/;iirda ısrar 
edince, kendisini dnlw {uzla 
::nptedcnıiycn aminıl Kcılro/, 
"ya bunn ne dersiniz? .. diyerel.·, 
Millerin bırolam~ olıluğu mel~tu 
bu masa iizcrimlerı Slwblirıc uza 
ııyor .. 

1\lirnlay, gecenin ~iikunu içerLin
,Je: 

•---- Ç ~ ,, L E R ----ı 

Taksimde G. SaraY' 
Güneş, Kadıköyde 
Fenerbahçe-Vefa ·fd 

Skohlin, ptnılaya lıakıp, general 
1\Iillerin kendi elilc ynzıh3ı satırları 
süratle gözden geçiriyor \ ' C ı,unra tek
rar haşmı sallıyor: 

- Bu, \'akın mııllılıık dPi!il ! 1 ler 
halde benim hu i~e dair hiçbir lıil<li
ğim yok! Rurada yazılan zamanda 
hen karnnla kalı\'altı ettim. "Serdcç
nİ,. :f'kerlemecisinde.. Ve sonra da 
ikimiz hcraher terzideydik ! 

Amiral Kedrof, yerinden kalkı
yor: 

-- Ilİ7. mc·c1cye ev\'ela aizinl~ yal
nızrn \'11zulı \'ermek istiyorduk, gene
ral Skohlin ! Fakat şimdi yapacak baş
ka bir §ey kalmadı; artık pofüe gid~ 
Jim. Siz de lıeraber I 

Kedrof \'e general Kusson ki, her 
ikisi de, bu sözler iizerine $koblinin 
beti, henzi attığını f arkediyorlar, Fa
kat sesi, hemen gene, sakin ve kendi
sine hakim tonlu aksediyor: 

- Siz eğer bÜyle i tiyor~anrz. hen 
memnuniyetle hazırım! Biitün bunlar 
bana dehşetli bir suitefehhüm gibi 
geliyor! 

Skoblin, arlCasma dUniiyor Ye i~ 
odn:nnm kapısına doğru yürüyor. 

General Kussonski, amiral Kedro
f un kulağına fı ılaıyor: 

- Elimizde \'esika hulun(hıgunu 
herhalde beklemiyordu. 

Kcdror da, aynı tarzıla, hafif eesle 
şöyle eöylcdi: 

- İhtimal .Millere, n. nra~ma dair 
namtmı iizcrinc söz wrrlirmi§tir. 

Bu arada, Skoblin koriclora ~ıkmı~
tır. Orada miralay l\rnıilefle maclam 
Kedrofun beklediklerini giiriiyor, fa. 
kat sakin hir hıılıle, onların i)niinden 
geçip gidiyor; hu sıraıla i!ı:eriılen, iş 
odasından general Kussonski d:ılıa 
bir dosya ile paltosunu alı) or \'e son
ra amiral Keclrof un pc-ıisıra koridora 
ayak basıyor. 

Kedrof, mirıı]av Mazilefe sonıvor: 
- SkohJin föıclen mi gitti? . 
- E\'et, heniiz rnerdh eni iniyor! 
Kusson ki, §Öyle diyor: 
- Çalıuk arka. ınılan ! 

- Rari artık, cliyc bağırıyor; me· 
sı•lenin ne olthığmıu hana da anlatı

nız. O neılen knç·mı? 

• 1-0DUl"a 

• NHyorJI 

•P&ıU 

• MJl&ııo 

G2S.- • ~ t..22:38 
(!, iU97 • AıladJ10 ıa. iu 

23 6 J.fü • Beru.a l. tıeô:l 
lu,l?O • V&IJOTa 4,2;.?GO 

• - Jl af..kıııız Yar, miralay! 
Ve Kt'drof, cchirıden Millerin mek 1 

ltılıuııu !;ıkarıyor. ~1 azild hu mektu
htı lıir Eokak f <'ilerinin ı~ığında oku
yor. 

• Br1lkMıl 
•Auıı.a 

4.7040 • Budapqte i .02.N 
bi ıl1 • BWtreıt 1061:!~10 

• Cene'fft 
• Boty• 

3,4:,Gj 

64 -
• A m:Otl'rdAn> 1.43i5 
• Prsa ~.?.748S 

• Helgra() ~r.ı1:ıo 

• Yokotıanuı :t. 7;:,70 

• Moakova -'ll.GO:?.> 
• Htolüı.Jlm :1,lo:k! 

JJ cp i <le esa,:; itibarile ~i>yle, ~imdi 
l\fozilcfin siiyleıH;i gibi, <lii~üniiyor
lar: 

- Hmldi zatirıılC' im, İn$nna im
kfııı,:;ız gilıi !!eliyor! Hele Skohlin, 
Kornilof nlaymın ilk rn hirinri sınıf 
ınulıariplerinclcn lıiri hHyle lıir ~er 
yaınn ! Belki <le karısına malfımnt 
Hrıııek için, n<'dc ott•line gitnıi~tir! 

- F:ık ıı t ne de ol~a. lıiz şimdi po
riz; olur, ki diiniip ~eliyor! 

- Birkuc ıl:ıkika daha heklivehili-
riz; olur, ki diinlip geliyor! • 

- Siiratle \lir kere claha "PakF,, 
oteline gidip. kcmli~inin orada olup 
olrnaılı~ına da hakahilirdik ! 

Bir otorııolıile hinerek, bir kere 
de hep birlikte, kiiçük ve karanlık 
ıııi~afirlıaııe ' C yı>llantlılar. Yalnız 
miralay l\Jazilef) uknrıya çıktı. O, ar
tık yolu ve yeri hiliyor. 2 numaralı 
odanın kapıı:;ma dcvanıh surette vur
du. Kapı kiJitli c1eğilcli. Aralıktan 
odaya bir aclıın attı. T.amba, ale\'len
di. Sahaya giiz gezdirdi. 

PJe,·içkaya, yarı giyinmiş, geceliğe 
hüriinmü~ olarak, şezlong üstüne 
uzanmr~tı. Skohlin, yoktu. Karı ı, 
Mnzilef e şa~ırmıj bir halde, gözlerini 
çeviriyor 

l\firalay, se leniyor: 
-Kocanız nerede? 
:'\Intlam Skol>Jin, lııçkmklnrla 

şanıyor: 

bo-

- Ne oluyor? Onu ne ile itlınm 
eıliyor unuz? Ona kar:ı da ~ok şid- 11 

elet 1 i Javranmadınız ya? Onu incitme 
diniz ya? llPlki de kendi~ini fazla 
lıııpnlaıh~mız İ!;İn, kendisine bir ~ey 
yapmıştır! 

Mazilcf, lıiç nğız B!;maclnn ona ha· 
kıyor. 

Plevi!;kayıunn yiiziinrlen göz yaşı 
damlaları ym•nrlnnıyor. Haykırıyor: 

-Siz onu iiriikleyip götiirünüz; 
giHiirılii~iiniiz gibi J;Cne hana getir
meli in~ı:! 

l\liralay Tazilef, hiç cevap Vt'rcıni
yor. Arkac:ımlan kapıyı kapıyor \'C 

clı:arıclıın ela, otlaılaki kaılmm ı:e.;;İn~ 
dı~nrıdan da, oılnılaki kadının ~rc;ini 
vnnı etıi~iııi i~itiyor. 

A ~ağııla, tekrar otoınohile bininl'e, 
heklivenlere şöyle divor: . . 

- J>levi<;knya lıiçhir ~ey bilmiyor; 
öteki de yuknl'Hla değil! 

( A rka.~ı var) 

Kız e iStHUlerlne stajyer 
öğretmen a!ınacak 

Kız enstitüleri il-: Akşam sanat okul 
larma moda dersle: i için üeretli stajyer 
öğretmen alınacaktır, Bu imt:hana kız 
enstitüsü mezunları ve yaşlan yirmi 

yaşından kilçük olmayanla girecektir. 
İmtihanlar İstanbul Akşam kız sa _ 

nat okulunda ayın 29 uncu günü yapı. 

~SHAM 

tş Ba;ıkflSJ tı Bol Şlr. Rayrty -
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TEPEBAŞJ DRAM KISMI 
saat 20,30 da 

~~fıı~ıjffiij~ TURANDOT 
!1111 ~ri' Masal 5 perde. 

~l•I ıı " y K • 1 ı az.an arlo Gozzi 
J .lıllUI ıl• Türkçesi: Sait Ali. 

FRANSIZTlYATROSUNDA 
OPERET KlSMl 

Saat 20,30 da 
BİLMECE 

Komedi 3 perde 

Tiirk~csi: A. H. Akdemir. 
Yazan G. D. A. Birabeau 

ERTUCRUL SADl TEK 
TİYATUOSU 

KADIKÖY (Süreyya 
Sinemasında yarın 

gece 
BRAVO REJİSÖR 

Meşhur vodvil 2 per
de l tablo 
(GÖLGE) piyes ı per· 
de. . " . 

ŞEHZADEBAŞl 
T U R A N T t Y A •r R O S U 

Bu gece saat 20,30 da 
Sanatkar Na.~id ve ar
kadaşları okuyucu kü
çük Semiha ve Mişel 
yetesi. 

Gündüz Kayseri gülleri. Vodvil 3 per
de. ~ce: Cici teyze vodvil 3 perde. 

Kız orta okulunda 
müsamere 

Firuzağa okulunda müsamere 

Tutum lıaftasmın tlün son günü ol

mak ıniinasehetile İstanbul kız orta 
okulu hir müc;amere vermiştir. 

~li.isaıncreye talebe ,·elileri birçok 
ii:":retmenler i tirak etmistir. o ~ 

hıikJal rnar ıııdan sonra, okul di
rPktörü ekonomi ,·e tutum mevzuu 

nu pazar, 1ik maçlarınm yine ~n J 
miilıim karşılaşmaları şehrimizin iki 
, tadında yapılacak. 1 

1 'k 1 .. • d ]c~i~ikl~ ,,, 
ı pu\·an arr uzerın e • ") tıe o 

k ,.,•e d• nıaıııııkla Jıerııhcr aynı ıı m••1 
hu iki rakip klühiin karşılaf 
zc,·kl i ,.c lıevPcan 1ı olııcakt!r. 0tııı-' Uunlardan biri Taksim stadında 

Galatasaravla Güne.f, diğeri de Kadı
köy salıası~cla Fenerbalıçe ile Vefa 
ara mıla olacaktır. 

Milli kiimeye girel'ek taknnları -
aşağı yukarı - he11i edecek olan im 
pazarki miisahaka1amı ne netice ve· 
relıileceklerini biz şöyle dü~iinüyo-
ruz: 

GALATASARAY· GiJNES 
Aynı klühün eski azaları ,.; aynı 

takmıdıı heraberce oynamış arkadaş· 
Jar ara mdn hugiinkü büyiik rekabet 
yüziinden milli kümeye girmek i~in
den claha ziyade ehemmiyetli olım 
Galatasaray - Güne:. mfüal1akaın Fe
ridun Kıhcm lıakeınliği ile Taksim 
&tadrnda yapılacaktır. 

Du maçta taknnlar mukayese ecli
lecek olurea gerek fert ve gerek~e ta
knn itibarile Giine§liJerin ağır haetık· 
ları g<friiliir. Kalecileri Ye müdafiJeri 
çok ıığlnm olan Güne~liler fır~atçı 
mulıacimlere de maliktirler. 

Buna mukabil Galataı;ıaray lıücum 
lıattında ~ Necdet, Haşim, Bülend ve 
Danyal gibi birinci sınıf f utlıolcular 
vardır. Sarı kırmızılılar şimdiye ka
dar yaptıkları miisahakalarda bir hay 
li gol atmalarına rağmen muavin lıat· 
larmm 7.ayıflığr yiiziinden her maçta 
gol yemi§lerdir ki hu da müdafaaları 
nın hozuk olduğunu gÖ' terir. 
Galata~araym yarınki mü.;;abakadan 

galip olarak çıkabilmesi muhacim· 
lerinin tam "Galatasaraylı .. olarak ça· 
lı~ına~r. ıniidafaada Salimin kar:;ısın
dııki siiratli akıncı Melih \'e Murada 
aynı hızla ııınkahele etme ve hütiin 
miidaf aa hattının geride cleğil ileride 
oynanw:ilc kahiJ olaraktr. 

Genç lıakcm Feridun Kılıcın da im 
miilıim mfü:nhaka,Ja çok clikkatli ol
ma~r Ye topu yakm<lan takip etmesi 
elzemdir. 
1ST.1NBUT,,SPOR- SÜ!.,EYMANIYE 

Aynr sahaıla yapılacak olan İ tan
hnl por - Siileymaniye mü~abaka~ı 

ipek kumaş kaçırıyorlardı! 
Evvelki gün limanımıza gelen Ro • 

manya bandıralı Reçel Karol vapuru 

ateşçilerinden Zoltan ve Dimitn:.nin il. 

zerlerinde 6 metre boyurlda 450 gram 

ağırhğmda kaçak ipek kumaş bulun ~ 

mu~tur. 

Her iki tayfa, gümrük muhafaza me 

murlarr tarafından, yakalanarak, dün 

müddeiumumiliğe teslim edilmişlerdir. 

Kaçak sigara 
Evvelik gün gelc-n Karadeniz vapu . 

runda güpheli görülen yolculatfdan 

Mehmedin üzerinde gümrük muhafaza 

memurları tarafından yapılan araştır • 

mada 14 kilo köylü sigarası bulunmuş. 

r etİct'nin. hir berabcrlık 
kuvvetle muhtt.melclir. 

l .'r.' \'"'R - VEFA fr ı:. . r, ,. rtıSÇI 

Kıulık<iy stadının yegan~·apıl•C~ 
nerhahçe ile Vefa ara.;ında ~ er• G 
hr. G:ılnta.:araydan ımnra F eııda~ol-' 

n .k ·1 pu,·nn 
neş, e§ı tn~ ı e aynı k ,a ,. 
V ef1ınm hu müsabakayı a~jııİ tilP 

için hiitiin enerji ini sarf edece.~ııl•~ 
he yoktur. Vefalılar, son za~erttil~ 
gittikçe :r.nnflny:m sarı Hi~~.d f' · ·ıı· ku, .. ~,- .Jd• wnc1ik1eri tnkdirde ını 1 •·111" 
• • Jscıı .. 
ınek f1r.:atrnr elde etnuŞ gAPI ( 

BE$İKTA$ - TOP k ol•tı B 
Şeref stnclında yapılaca 111ı:ıı ~ şikta.:ı - Topkapr miisabak3

' JsJl 1° 
~ . · ·ette 0 ~e' sene lıkte sonuncu ,.azı~ f rkile., , 

kapıhlarm lliiyük bir say( 8 datiiP 
şikta~a mağliıp olacaklarJJlf 

ınek yanhR olmaz. OP bd 
BEYKOZ - El' 01aıı , 

~\yıır salında oynanarak d ı;sııı' 
. k anntll· maı:ın da Heyko;un az d 

dır. . GııJ•tl r 
Son Jıaftalarda Re~ikta~ıı ~·~etler ~ı• 

ra"·a kar,ı hii\'iik nm\'affs 1 ı.ıı Jı• 
J • ııv yrı• 

:r.nnııuş o1an ~arı :-;İyah hls~,ııııı ' 
da salınclan galip olarak çı 1~ 
na hiçbir .~clwp yoktur. ı/J3~ 11 

Rnlarl•Ö)· Barutgiicii af(ttl \' 
(c ı 

lıafta "·nıJllacah maclar: ·ıe~h 
.l .. • J J ,. 

] - Bakırkiiy Rum tak;tbol J1l 
F.nneni takımları ara~mcla 

çı. JJ) t~ 
2- Rnrutgüeü (A) ,·e ( 

11
• 

l:ırı ara n~ıl.a r;' an~ ~a~ı~·ole,.JıO' 
3 - Hırın<'J ,.e ıkınr.ı ır 

kıınlnrı arasırııla iddialı nı;Ç;1 1'pJ 
4-Atletizm miisahnka 9 

caktır. UJ1" ~· 
Anka rada Li ğ Jl aç J,JIC ,,ıl f' 

Ankara 18 (Telefonl~) .- çı~~ 
larına bugün dev ım edıldı. r;1btr' ~' 
Gençlerilirliği dört dörd~. ~aıi>i1' 
dılar. Yann Ankkaragücu 

şılaşacaklar. Of~ 

Gümrük Başoılif dl 
Ankaradan U~. ıı01"i 

Bir müddettenlr.ri Ankar udiJril~ I 

nan İstanbul gümrük b~ ın dôııııı 
Mustafa Nuri dün !3ehriın1Ze dJfl .. ~ 
tur. ada ":- ', 

B. Mustafa Nuri Ankat JııJıİ" ... J 
ük ..,e ıı'1:. müddet z:ırfınlda Gümr : jstl ıfı 

lar vekfüeti ile t~mas e~~··~38 ~ıııt 
g~mrük baş müdürlüğünuıı ıara ~ 
tiyaçlan baklanda alakadar ~ • 
ve~miştir •. _. . .. . lstanb\Jİ .ffl' 

Öğrendıgımızc gore • . ıl ;<Jf' ,, • 
··k b ··d·· l··-" yenı Y .~ <t ru aş ınu ur ugu, ., ıcat,.. , 

bir çok yenilikler yapma~a ıeıııııı 
miştir. ele ıcad f ı 

Bu cümleden olarak ger .. fJlı,J',; • 
kl'yatı•· .. te•· 

takviyesi, gerekse na 1 •·li"'t l'J" b" · ı nar- J llıJ tur. mış olması dolayısıy e tfle</# 
Sigaralar müsad!:re ecmmiş, Mehmet nin bir ldüzcne k,,nuırrıas' /l Üçil birden karanlık ~aı;amaklnrı 

diircler, dörder atlay:ırak a~:ığıya inip,· 
hinnnrn kapısını hızla açıyorlar. So
kakta hiç kimse yok! 

Amiral Kedrof, hağırıyor: 

-Kaçtı! 

lacaktır. 'tt ı- • 

CtrafııuJa }>İr si;vJev Yermiş, daha SOll· 

ra (he~ yı1lık s~nayi pliinı} menulu 
piy<' .. ler temsil edilıni~, muhtelif 
rondlar ) apılnu~tır. 

M u~am<'re tok giizel ' 'e geç vakte 
kadar dernm etmi~tir. 

hakkında kanuni tcıkibat yapılınıştır. histir. • • otıl,,J-

i s met Paşa ilkmehtebi Dün gece hır ç 11ııl~,. 
hmctpaşa ilk metcbinin etrafındaki köprü ali ı~d~ ~~ıtJl'lô' 

- Fakat bu olamaz! 

1\firalay l\Jazilef, biraz muğber bir 
ta\'ırla böyle oiyor \'C Kolize qokağı 

boyunca, en yakın köşe başına kadar, 
hirka" adım aşağıya doğru koşu) ur .. 

-Kaçtr o; ~u 2 dakikacık içeri
•cie kaçtı! 

Muilel, ark&Bmılan t~krar Kt:dro
lun setini dm'11vor. Ceri•·e t1iiııiiyor; 
çünkü yan eoknkta ,la, Jıi'Ç kimse göz
lerine ili§miyor ! 

BUGÜN KALKACAK VAPURUAR 
Saat Vapurwı adı Gittiği yol 
8.30 Bursa Mudanya 
9.30 Kocaeli İzmit 
9 Tayyar İmroz 

20.30 İzmir İzmir 
12 Ankara 

12 
8 

GELECEK 
Tari 
Kemal 

Raradeniz ı 
VAPURLAR 

Karadeniz 
Ayvalık 

Bllgl Matbaası 
Ankara cacMeıinJe 34 numarada Bil 

gi matbaası ıahibi Bay Ulvi Olgaçtan 
dün ,u mektubu aldık: 

Yeni açtığım Birlik matbaasını bir 
çok kimselerin milracaat.=nden anlaşıl • 
dığına ~öre müşter~k bir yer telakki et 

mişler. Ben teklik manasına bu ismi 
koyduğum halde herkes beraberlik ma 
naıına aldı. Bunun için isın:ni değiştir. 
dün. Müstakil olfoğunu anlatmak ve 
yalnız blna ait olduğunu bildirmek için 
ismin:. (Bilgi Matbaası) koydum. 

dört ev.:n istimlak muamelesi bitmiş - Dili\ t:aat yirmı:le koP tıll 
tir. Bunlar yıkıldıktan sonra mektep ci bir kaza olmuştur. ·sıni"d~ , 
bahçesi genişletilecektir. On be

2 
yaşında :Hakkı~ ~oP ıııJi4 

Komisyoncular bro,örU kestaneci çocuk d~~ ~a~Je!o= il~ de ~ 
- İstanbul gümrük komisyoncuları bir nün altında Kadıkoy isle 

1 
~e'~e~ 

liği, yılbaşında bir broşür neşretmeğc iskelesi arasındaki sand~ııi ıc-r 
karar vemıı=~tir. lık tutarken muvazene51 4 et 

Bunun için icabcden hazırlıklara ge. denize düşmiltür. ıc•tı fe~fıJl 
d .. er " JVJ çilmiıtir. Bu broşürde gümrük komis . Zavallı çocuğun uş tr'l!tat' . 

yonculuğunu anla~an bir çok tetkik ya. tiği duyulmuş, he:nen e ,ef'~ 

zılan neşredileccği gih~. gümrükte ça. 
lr§an bütlin gümrü'' komisyoncularının 
resimleri de 'bulunil.caktır. . 

t "'t1leıı muşu~ ~g 

Hayli süren aramaya 

bulunamanu§tır. 



•• 
Usküdardaki cinayet 

' .. .. (Üst tarnjı J itı<·idl!) 
'&<>zun~cki .:m be§ J.'raya yakın pa 
~ Ycrlerınde olmadığı tesbit edıl . 

r. 

Sni~·n neden öldürüldüğü henüz 
~ r.a la111anu~tır. Y ı lnız evde bulunan 
~ij ~ ita.dehi katillerfo hariçten getir 
~ ·('tı kadehle rakı içtikleri, bu nokta 

l . 
•ır. ·1-.;.n yab:ıııcısı kimseler olma. 

"''° ~ .Ylenmckt.:d·r. 
~ a..~U~rir. eve gıroikten sonra Onnik 

··11r' 
'. Up konuştukJan. reçelle rakı iç. 
~Sı~ bır şey aımak üzere yuk.lrı ka. 
lirli a"ta olan ihtıyarın arkasından 'p b ansızın üz::ri11.: atıldıkları, boğa 
~ eyaz mendii tıkadıktan 'sonra ba 
'bıça1; sokup .:ııdurdıiklcri kuvvetle 
4I tlııcl görülmektedir. • 

~ t kattaki oda·ia bulunan sobaya o 
~lııuf, fakat yakılmamıştır. Ka . 'ttt burada oturup eğlend.:klcri, ci. 
"'l . en sonra yukarı kata bile çıktık 
\ lıler·Jen ve e~:;aların dağınıklığın. 
~'ılmakta:i:r. 

'lnlyet safha:m.ın bugün olmazs .. 
'tl latnamen aydınlanacağı, katille . 
\ c Ceçeceği m:.ıhakkak görülmekte. 

.,__btızı On · ~ · d" k c:.~ "k ~dtn nıgın cesc- ı, ızı ,1,;norı tc:. 

's·r, rnorgdan a!ınmış, Üsküdar; ı 
~~~~le gömülmüştür. 
~ kansı Margarit dün bir 

arkacla;mm:a şunları söylemiştir: 
- Orrnik .:!:inci ko amdır. Mütareke 

ele evlen iik. Kızım Şinorik 32 yaşım!;: 
dır. 111: kocamcl:ın doğmuştur. 

Kc:am ya~lıındı~· i~in çalışmıyordu. 
Ona biz bakıyorduk. Ben Kadıköyde 

Cevizlikte operatö:- Lay Tevfiğin ya _ 
nında on beş lira .ayl.kla h.:Zmetçilik ya 
pıyordu.TI. Kızım ş:norik te bir cam 
tüccarının yanındd hizmetçidir. Ayda 
bir kere eve gelir, ortalığı siler. süpü. 
rür. kendisine par-.ı bırakır, g.1derdik. 

Onnik evvelce tc.vşana meraklı idi. 
Onlar çalınınca ördek beslemek mera. 
kına kapıldı. Zayıf ve çok hastalıklı bir 
adam old:.ığundan yazın kır kahvelerL 
ne -gider, kışın da civar kahvelere çıkar 
dı. 

Cinayetin işlend,:ği gecenin ertesi gü 
nü saat ..,t>~te Kir'kur ismindeki arka • 
daşı ile eve geım:ş, kocam tarafından 
kend:sine H:-il:r}ş o:an anahtarla kapı 
yı açmış, i!ı,eri girince sağdaki küçük 
odayı dJğınık bir halde bulmuıtur. 

Onnik diye seslend.kten sonra yuka 
rı kata çıkmak :stcmiş, merdiven baıın 
da ko::a:nı yüzü koyun yertde yatar bul 
muş, na1lZrnı muayeı.c edince öldüğü • 
nü anlay;ırak cinayetten karşı evde o
turan Serkisi, sonra zabıtayı haberdar 
etmiştir . ., 

~~~f ~deli 1251 lira 27 kuru~ ol.an Zührevi Hastahanesine yaptırılacak he
~ eks~ltm_e:e kon~lmuştur. Krşıf cvrakile şartnamesi Levazım Müdürlü
~ t6rütebılır. lsteklıler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka Fen 
~ lbUdürlüğünden alacakları fen ehli yet vesikasile 93 lira 85 kuruşluk ilk te
lt ~ ~kbuz veya mektubilc beraber 28-12-937 salı günü saat 14 de Dai-

Unıende bulunmalıdırlar. (B.) ( 8319) 

~tr\i yapılacak yollara ait yol plir. lannın yaptırılması işi pazarlığa konul-
1;.olleb· ~una 200_0 lira bedel tnhmin edil miıtir. Evra~lan Enı.:üm~n kalemi~d~ 
~-lır. fsetklıler 2490 No. h kanun da yazılı vesıka ve 300 Jırahk temınat 
\; veya mektubile beraber 21-12 -937 salı günü saat 14 de Daimi Encü-
~· (8414) 

t lst on bu 1 1->e_n_l_z_K_o_m_u_t_a_n_h_ğ_ı_S.,...a_t_ı_n_a_I m-a-

0rn ıfiy onu odan: 
~'rahmin edilen bedeli 2000 lira olan 5000 ton kömürün gemiden sahildeki de

.~§ınması açık eksiltmeye k:>nmuştur. Eksiltme 3-II. Kanun- 938 pazar
~tiinu saat 15 de Kasımpaşada Camieltında lıtanbul Komutanlığı Satınalma 
~onunda yapılacaktır. Şartnamesini görmek ve almak iıteyenlerin hergün 

~ısa ~tanlık Levazım Müdürlüğüne m:.iracaatları ve yapmağa talip olanların 
~· hralık ilk teminat mektup veya makbw: ve kanuni belgeleriyle birlikte 

Jen g:in ve saatte Satınalma Ko misyonunda bulunmaları (8456) 

lsk.lllp Beledlyesl~den: 
\~~ - İskilip Belediye İtf.aiycsi ihtiyacı için iki tonluk bir arazöz mü·bayaa olu-

r. 
< 
3 ' ~u arazözün bedeli muhamme ni altı bin liradır. 

\ t' Bu husustaki şartname bi!a be del İskilip Belediye Riyasetine muraca
~t~rik olunabilir. 

~i- Eksiltme kapalr zarf usuliyle i.:ra edilecek ve zarflar nihayet 15 kanu
'lr. 938 tarihine kadar İskilip Beledi yeıi ihale Kom:syonu namına göni!erile-

S 

6 -~uvakkat teminat mıktan ''dört} üz elli,. liradır. 
~ltirı" Eksiltmeye talip olanlar arttırma ve eksiltme kanununun 2, 3 cü mad

? deki vesikal:ırı ibraza mecb:ırdur. 
111

11
;- Zarflar 17 Kanunusani 938 günü saat 14 de açılacak 

iU tal:.dirde tabiline ihale edile ::ektir. 
talepler muvafık 

(8217) 

!"tanhııl GUmrUğft HaşmUdürlUğOııden: 
l>:> lilt.~ 3316 S markalı bila No. 1ı kanuni ufi sikleti 9980 kilo ağırlığında 
:'O )i.t' değerinde talk MKN 6357 M AM 1/2 M ve N KS 212 K 3591 L 40 
~: ltlensucat MK N 9344 Soma 2497 M ve N KS 22 KD yün mensucat 
~? 344 Soma 2479 M ve N KS 22 K 30 L 8 KD cilalı ağaç masa sade 
~Q bi:l3 TTF L M ve N KS 140 K 89 L 76 KD Fotoğraf ct.:zası MKN 
~ ).{ ve N KS 162 K :'!4 L 86 KD boyasız cilasız kayık kürefi MKN 2330 

'tt lıf"e N KS 6 K 400 G 86 L 96 KD masa yatak örtüıü Mkn 2131 CG 4862 
'• ıc '1.'l{s 22 K 295 L 9 KD Yün mensucat MKN 8100 22 23 976 977 M ve N 

ltt> '4 L 55 KD ipekli kordela MKN 3186 HS 2955 M ve N KS 40 K 16 L 
\ti~ 'lernikli boya MKN 7800 SHKJ M bitı N KS 83 K 491 L 37 KD Vidala 

"3 b~ MKN 2738 bila M 133 M KS 260 G 18 L 59 KD ipek abajur MKN 
lts 

1 
~ ve N 129 KS L 250 G 121 L 9 KD ipek elbiae MKN 2761 M ve N 

~ lts oo G 41 L 91 KD Fildip ma mfılatmdan heykel MKN 2766 M ve N 
ı.'~ lrt ~~ ~K 500 G 30 L 34 KD Demirle mürettep ağaçtan divan MKN 7881 
' .. l{g ıla N KS 17 K 77 L 69 KD .ağaçtan mozay:k heykel MKN 7722 M ve 

~ l t '1.~ L K 600 G 8 L 7 KD p~muk perde MKN 7918 TS L 1 M ve N KS 14 
~~ l g kO örme pamuk fanila ve don sade MKN 7904 TAT 6 M ve N KS 25 
l t 3 KD Kağıt mamulatı taban MKN 2816 bila M 114 N KS L K 200 

iıı 33 KD yünden müstamel erkek elb"scsi bu <'şyalar 1549 sayılı kanun 
ttırı.~e 24.-12-937 gününde saat on üç buçu!:ta 2490 c ~· lı kanun hükt:mleri 
~ t,ltlt~ S~rktt.:ide Reşadiye cad. Güm rü.k satı, ıalonundıı a "ctarmaya satılacak

'lte 
1 
e~n )•:.izde yedi bcçuk p•v akçesi ve Maliye Unvan tezkeresi isten·r. 

e erınin saat on ikiye kaıiar ya tırılma.sı mecburidir. (812i) 

,,'Watbaa makinesi eramyor 
ltı~c:İ~ada kurularak h!r matbaa i~in 68 '100 t>hactınrla hir ,Jiiz makim·! 
S~) h takımları ,.e bir pcd:ıl maki ·('~j nlmacn'~tır. 

~tı,11.'k rnakinl'si olanların ~az<'te ıniz idare memuru Ahmet Can ·a nıü· 

iLAN 
Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Mah· 

kemeainden: 
Antuanet Camciyan ile hazinenin 

müştereken mütesarnf olduklan Bey
oğlunda Hüseyinağa mahallesinde B.:
zacıbaşı sokağında: 

1. 2232 lira 16 kuruş muhammen 
kıymetli 5 numaralı bir hane. 

2. 2499 lira 80 kuruş. kıymetli ayni 
sokakta bir hane. 

lzalei ıuyudan dolayı açık arttırma
ya konul.duğundan 24-1-938 tarihine 
müsadif Pazartesi gUnü saat 15 den 16 
ya kadar Beyoğlu Sulh Mahkemesi Ba§ 
katipliğince müzayede ile satılacaktır. 

1. - Arttırma bedeli tahmin edilen 
kıymetin % 7 5 yetmit beıini bulursa o 
gün ihale edilecektir. Bulmadığı tak-

dirde 15 on be§inci güne gelen 8-2-938 
tarihine müsadif Salı günü saat 1 S den 
16 ya kadar ~;ra olunacak ve en çok 
arttırana ihale ediJecektir. 

2. - İhaleye kadar birikmi§ maliye, 
belediye vergileri ve vakıf icarl'siyle 
yirmi senelik evkaf taviz bedeli ve del
liliye müıteriye aittir. Miktarları dos
yasında yazılıdır. 

.3 - Arttırmaya girmek isteyenler 
muhammen bedelin 3 7 buçuğu nisbe
tinde teminat akçesi veya ulusal bir 
bankanın. teminat mektubunu getirme
leri şarttır. 

4. - Arttırma bedeli ihaleden itiba
ren 5 gün içinde mahkeme kasasına ya
tırılacaktır. Aksi takdirde ihale bozu
larak farkı fiyat ve zarar ve ziyan ve 
faiz bila hilkilm ahnacaktrr. 

5. - 2004 sayılı icra ve iflis kanu
nunun 126 rl.:ı maddesine tevfikan gay
ri menkul üzerindeki ipotek sahibi ala
caklılar ile diğer alakadar gayri men
kul üzerindeki haklarını hususiyle fa
iz ve masarife dair olan iddialarını is
bat için ilin gününden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı trijsbiteleriyle bir
likte satış memuruna müracaat etmeli
dir. Aksi takdirde hakları tapu kütü
ğü ile sabit olmıyanlar satı§ parasının 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

6. - Şartname mahkeme divanhane-
sinin herkesin görebil~eği bir yere a 
sılmıştır. Fazla malumat almak isti
yenlerin 935/ 27 aayısiyle mahkemeye 
müracaattan illn olunur. 

(24041) 

1 L .\ N 
Fatih Mahkemesi Birinci Hukuk Sa

tıı Müdürlüğünden: 
Aşkı İsmail Seyfettin Cavide Saibe 

ve Eminenin satı§ esnasında öl:.imle 
miras~lan Hamza, Arife, Seniha, Re
fika, Mediha arasında şayian mutasar
rıf oldukları evkafa mülhak KUçükka
ramanda Hafızpaşa biraderleri Mah
mut ağa vakfından Ahırkapıda Seyit 
Hasan mahallesini kuyulu sokağında 

eski ve yeni 2, 4 No. sağı Şeklire ha
nrırun şartla Mehmet Aliye ferağ eyle
diği hane ve bahçesi, Solu Emine ile 
Şekürenin müşterek hane arsası arka
sı Mehmet Kamil ve Fatma Suat hanı
mın hane ve bahçesi '.:ephesi Kuyulu 
sokak ile mahdut iki ahşap ev ile ida· 
resi evkaftan mazbut şehit Mehmet 
Pa!a vakfından ayni mahalle ve sokak
ta eski 6 yeni 6 - 1 O No. Sağı emanet 
malı arsa arkası gayri muhterik meba
ni solu 314 harita No. Şükriye ve 313 
harita No. Emine Seniye arsaları cep
hesi 9 metrelik tarikiim ile mahdut 
yeni yüzü 18,80 sathı 133,80 zira mik
tarındaki köıe batında bir kıt'a arsa i
zalei şuyuu zımnında açık arttırma su
retile şeraiti atiye dairesinde 20-1-938 
tarihine müsadif Perşembe go:lnü saat 
14 den 16 ya kadar muhammen kıym~ 
t:n yüzde 75 ini bulmadığı takdirde en 
çok arttıranın taahhüdü baki kalmak 
şartile 4-2-938 tarihine müsadif Cu
ma günü saat 14 • 16 ya kadar Başka
tibin odasında satılacaktır. Bunlardan 
2 No. lu evin bir oda bir ufak taşlık ve 
b'.r koridoru bir de ocak yeri olup 300 
lira kıymetindedir. 4 No. evin 5 oda 
bahçe ve kuyuıu olup mutbak ve kile
ri de vardır. Ve kıymeti 1500 liradır. 

Arsa 341 liradır. 
1 - Şartname peıin para iledir. İJ

tir<:'< edecekler yüzde 7 buçux :ıisbc
tinde pey verecektir. 

2 - Müs~•.:ccl ve gayri müsecce~ hak 
sahibleri tarihi ilindan itibaren 20 &':in 
zarfında müracaatla haklarını tesbit et
tirmeleri, aksi takdirde gayri müseccel 
hak .ahibleri paylaımadan hariç bırakı
lacaklardır. 

3 - Müıteri bedeli ihaleyi vermedi-

'lı - KURUN ıt ıitRtctxANUN ı937 

1 Herle ı A•kerl Kll••b lllnları 1 
3. Kor. Merku .birlikleri içift 350 ton unun yeniden kapalı zarfla alınacaktır. 

ilk pey parası 3413 lira olup ihalesi 29-12-937 Çarıamba ıünü saat 16 da Çor
~uda Kor Satınalma Komisyonunda yapı llf.:aktır. Evsaf ve şartnamesi;i görme~ 
ısteyenler Ankara ve İstanbul Levazım imirlikleri satınalma komisyonlarında ve 
Çerluda Kor Satınalma Komisyonunda görebilirler. Teklif mektupları ihale sa
atinden bir ıaat evvel Komisyo~ veril mit olması lazımdır. Talipler kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerindeki belgeleriyle birlikte belli gün ve saatte Çorluda 
Kor Satınalma Komisyonuna mJracaat lan. 

(656) (8343) 
• • • 

Kor Birliklerinden Kırklareli Vize, Pınarhisar, Alpullu, Teldrdağ, Ma1ka -
ra ve Çorlu Gamizonlan un ihtiyacı için 3400 ton buğday kırdmlacaktır. Her 
Garnizon için münakasaya ayn ayn ciri leceği gibi hey' eti umumiyesine de bir 
kişi girebilir. Şu kadarki her Garn~n için ayn ayn fiat vermek şarttrr. 

İlk pey paruı Kırklareli için 1214, Vize 342, Pınarhisar 581, Alpull•J 285 
Tekirdağ 350, Malkara 233, Çarlu 262 liradır. 

İhalesi 29-12-937 Çarpmba gitnll saat 16 da talipler bir saat evvel Ko
misyona teklif mektuplannı venniı bulu na:aldardır. 'artnamesi Ankara ve ls -
tanbul levazım amirliği satınalma Komis yonlannda ve Kor Satınalma Komu:ıyo • 
nunda görülebilir. Talipler kanunun 2, ve 3 üncU maddelerindeki belgelerile bir· 
tikte belli gün ve saatte Çorluda Kor Sa tınalma Komiıyonuna milracaatlan. 

• 
Ankara Garnizon birlik ve müeue-

seleri için 126000 kilo pirincin kapalı 

zarfla eksiltmesi 10- 2. Kinun- 938 saat 

15 de Ankara levazım im!rliği Satm
alma Komisyonunda yapılacakttt. Mu

hammen bedeli 20160 lira ilk temfnatr 

• 
(657) (8344)' 

• 
1512 liradır. Şartname ve nümunesi 
Komiıyonda göNiür. Kanuni vesikala
n da bulunan teklif mektuplan uat 
14 de kadar kabul olunur. İsteklilerin 
belli 1&1tte K.oırıisyonda bulunma.lan. 

(663) (8388) 

TUrlllye BUyllk Millet Macll•I 
idare Heyetinden ı 

Dentz Levazım satınalma komisyonu lllnları 

Cinai Maktan T.hmin edilen Muvakkat 
bedeli Teminat 

Kunaı t.ira Karuı 

Sığır eti 12312 Kilo 32 

Kuzu eti 4940 Kilo 43 . 535 80 . 
Koyun eti 2511 Kilo 43 

1 - Yukanda cins ve rmktarlan ile bir iilotuna tahmin edilen bedeli ve 
muvakkat teminatı yazılı olan üç kalem et, 3 ikincikinun 938 tarihine rastlayan 
Pazartesi günü saatl4 de kapalı zarf uıuliyle alınmak üzere münakasaya konul· 
muştur. 

2 - Bu üç kalem ete aid şartname Komisyonda parasız olarak hergün alı-

nabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edet.:ekleri ka· 

palı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir aaat evveline kadar Ka
sımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

(8462) ' . . " 
M. M. V. Deniz MeıkezSabnalma 

Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 1500 lira 

olan 59 kalem eczayı tıbbiyenin açık 
eksiltme ile münakuaaı 5-1-938 tari
kinde müsadif çarıamba g\inü saat 14 de 
An karada Vekalet binasındaki Kc.mis
yonum~zda yapılaı.:aktır. 

2 - Şartnamesini görmek isteyenle
rin hergün münakasaya iıtirak ed-:cek· 
lerin de mezkur gün ve saatte 112/50 
liralık teminat mektubpları ve kanuni 
belgeleriyle Komisyonumuza müraca-
atları. (8423) 

* • • 
M. M. V. Deniz Merkez Satmalma 

l LAN 

Sultanahmet S inci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Halen Bakırköy Akıl hastahanesin
de tahtı tedavide bulunan Mehmet Ha
lidin duçar oldufu akıl haatalığmdan
dan dolayı mahkememizce hacredilerek 
kendisine kardeşi Feriköyünde 17 r.•.:i 
ilkokul bat<>ğretmeni kardeti Zekainin 
vasi tayin edilmit olduğu ilin olunur. 

24044) 

ği takdirde ihalenin feshinden müte
vellit fark ve zarardan mes'ul olacak 
ve bili hüküm alınacaktır. 

4 - Dellaliye ve 20 senelik vakıf 
vergisi mcşteriye ve tarihi ihaleye ka
dar olan vergiler hiuedarlara aittir. 
Şartname herkeıin görebilecef i •~ 

rette açıktır. Fazla malumat iıteyen
ler 9 3 7 /7 5 &atıf M. N o. ile satıı me
murlu&una müracaat edebilirler. 

(24047) 

Komiayonundan: 
1 - 16- Birincitdnun- 937 tarihiınıc 

kapalı zarfla yapılan mün•kaumna ta
lip zuhur etmiyen ve tahmin bedeli 
266700 lira olan 5000 ton mazotun pa
zarlıkla münakasası 26-12-937 tari
hine mludif Cuma günü saat 14 de Ve
kalet binasında müteşekkil komisyonu-· 
muzqa' yapılacaktır. 

2 - 14 lira 34 kuruş mukabilinde 
şartname&ini almak isteyenlerin hc::gün 
münakasaya iştirak edeceklerin de 
14585 liralık teminatları ve kanuni bel
geleriyle yevmi mezkôrda Komisyonu• 
muza mürat.:aatlan. (8455) 

KURUN 
ilan tarifesi 
Birinci sayfada 400 ,. 
llln sayfalarmda santimi 40 f<r. 
Resmf ilinlar 30 ., 
DlSrdllncU sayfada 100 " 
Oç ve ikinci sayfalarda 200 .. 
Ba.elık 11Anlar 500 " 

Ticari mahiyeti haiz oln~yan 
kllçUk ilarila.r 20 kelimelik beş de
fası 120 kuruştur. Eskiden mu
kavelesi olan mUşterilerimizin 

mukaveleleri :nUddetince fark a. 
lınmaz. Uzun müddet devamlı 

lllnlar tenzllita tibidlr. n1n ver. 
mek hU1usunda yalnız ve mtinlıa
man V AKIT YURDU altındaki 
KemaJetfüı tren ilin bilrosuna 
mUracaat edilmelidir. 

Telefon: latanbul. 20335 
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Meşhur DiNQS 

ı-- Dr. Ihsan Sami _ 

1 !!':!!!.~~!ı.~11~!, 1 
1 

pek tesırıi ~·e taze aşıdr.. Divanycr fil 
lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. il' 

Ei 

ı.,tanbul Homutan
lığı ilan ları 

33. Tümen Kıt'atı için 36000 kilo 
kuru Fasulyanın ihalesi kapalı zarfla 
4- tkincikanun- 938 salı g:.inü saat 15.30 
da yapılacaktır. Muhammen tutan 
5040 liradır. İlk teminatı 378 liradır. 
Şartnamesi hergün öğleden evvel Ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplan ile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü ma.clde
lerinde yazıh vesikaları ile beraber iha
le günü ihale saatinden en az; bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını Fm
dıldıda Komutanlık Satrnalma Komis
yonuna vermeleri. 

(8365) 
l(ı ...... 

İstanbul komutanlığı birlikleri ı~çin 

70,000 kilo bulgura ihale günü talibi 
çıkmadığından kapalı zarfla ihalesi 29 
ikincikanun. 937 çarşamba günü saat 
16 da yapılacaktır. Muhammen tutan 
9450 liradır. §Brtnamesi hergün öğle -
den evvel komisyonda görülebilir. İs -

teklilerin 709 liralık ilk teminat mak
buzu veya mektuplan ile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı ve 
sikalarla ihale saatinden en az bir aa 
at evveline kadar teklif mektuplarının 
Fındıklıda Komutanlık satrnalma ko • 
misyonuna vermeler.:. (8239) (118) 

Z AY t 

l 1633 numaralı araba P,l!kamı zayi 
ettim; yenisini çıkaracağımdan hük
mü yoktur. 

4337 aicil numaralı arabacı 
Hasan 

(24045) 

Neden· 
AsPir:in 1 

Çünkü .t-ASPlRrN senefer·j 

den beri· her türlü soğukal· 
gınlıklarına ve ağrılara karŞ' 

t;siri şaşmaz bir_ ilaç olduğunLI 
- -" isbat etmiştir. 

A S p_ İ R İ N ;~--,esirındeıı 
) . ~ 

e min· olmak için ... Jiiffen ~ ~ 
~ \]7. 

s ına .. dikkat ediniz. 
---~- - --..... -. 

' . 

, 

Ü•küdar Asliye Hukuk Hakimliğin
den: 

Üskildarda Hayrettin çavu§ mahal

lesi 2 numarada sakine Seyfiye tarafın· 
dan Üskildar Selınanağa çıkmaz sokak 
10 numarada kocası Ahmet aleyhine 

açılan boşanma davaaı üzerine ikamet· 
gahmrn meçhuliyeti haaebile dava ar-

zıhali tebliğ edilememi§ olduğundan da
va arzihali ile davetiyenin mahke~ 

' 

-
~ 

divanhanesine talikine k;arar ~~ 
olmakla 3-2-938 Perşenı~ 
14 de mahkemede hazır buJurı ,,,,r• 
muta.zammın davetiye ile 20 gUt1 ~ 
frnda cevap vermek üzere da:' •;1~ 
li sureti tebliğ makamına )tala' ~ 
ılizere mahkeme divanhanesfııe .1.1d 

de ~ 
edildiği gibi keyfiyet _gazete ne 
olunur. ). 

(24046 Markalı en asri en 
sağlam Sandalye, Holtak 

P.ortmanto, P.orlallf 
masalar Sinema 

koltukları 

--------- --

~ekaıbetsnz f lyatDaroa gaıran'ltl 
cnara k satoomaktaehır 

, ncsmi daireler, mektep, sinema, tiyatro, gazino, lokanta ve kıraathaneler 
tercihan D 1 N O S markayı aramaktad ırlar. 
AVRUPA hezaren sandalya 175 ve koltuğu 275 kuruştan itibaren mUes· 
sesemizde satılmaktadır. 
ADRESE DİKKAT: Çakmakçılar, Küçli k Yeni han No. 13 

Telefon: 23377 
1 

· : _Devlet Demıryolları ve Limanları işlPtme 
. . ~ · Umqm idaresi ilanları · . 

Almanyada Teknlkum tahslll yapmak iç in Devlet 
Demlryolları hesabına talebe gönderilmek Uzer e 
m Usabaka açılacaktır : 

1 - Müsabaka 3-1-938 pazartesi g-anü saat 9.30 da Ankarada Devlet De· 
miryollarr Zat İ§leri Dairesinde Haydar pa§ada Birinci İ~letme Müdürlüğünde 
icra edilecektir. 

2 - Taliplerin en aşağı orta mektep veya o derecede sanat mektebi mezunu 
olmaları, 20 yaşım müttt.:aviz bulunma malan ve ahvali sıhhiyelerinin §İmendi· 
fer hidematını ifaya müsait olduğunun İdare hekimleri tarafından . tasdik edil
mesi şarttır. 

İki sene herhangi bir · müessesede bilfiil tesviyecilik, demircilik veya buna 
mümasil makine kısmında çalışn:ış olduğunu isbat edenlere sanat mektebi me· 
2unlarr 24 yaşına kadar 'müsabakaya kabul edilirler. 

3 - Talipler müracaatnamelerine a i!evi vaziyetlerini ve pedcrlerinin tercü
mei halini, polisten tasdikli hüsnühal ka ğıdrru, mektep §ehadetnamesini ve baş
ka yerde çalışmış ise aldığı bonscı.,:sleri bağlryarak Ankarada Devlet Demiryol· 
Jarr :Zat İşleri Müdürlüğüne ve İstanbul da Haydarpaşada işletme Müdürlüğüne 
müraı.:aat edeceklerdir. ;En son milracaat tarihi 25-12-937 dir. Bu tarihten son
raki m:iracaatlar kabul edilmiyecektir. 

4 - Müsavi numara kazananl.ndan Almanca lisanına vakıf olanlar tercih edi-
lir. (4537) (S350) 

Sorulacak Sualler: 
1 - Umumi malQmat ve Türkvçe 
~ - Hesap, Hendese, Cebir 
3 - Fizik, Kimya 
4 - Almaı1.:a bilenler Almancadan. 

Belediye Sula r id a resinden: 
Haydarpaşa'da D. Demiryolları tara fından açılan geçidin altından geçen sı.: 

boruJannrn yerlerini değiştirmek gerekti ğinden 19-12-937 Pazar günü akşa· 
mı saat 18 den itibaren sekiz saat Karaı.:a ı:hmetten Bostancıya kadar olan yerlere 
Elmalı suyu verilemiyccelinden sayın hal ka bildirilir. ( B44 7) 

Sahibi: ASIM US Ne;ıriyat' direktörü: Refik A. Scvengil 


