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ANa.ra 24 (Telefonla) Harici. 
1e vekilimiz Dr. Arnı martın ü~iin 
cij hn'taıında M11rr, Bağdat ve 
l'ahran yolu jle Kabile gidecektir. 

Ayni tarihte Irak ve ıran bari. 
ciye nazrrlan dıı Kabilde buluna
caklardır. 

ı Efgani&tan hükumet merkezin • 

ı! de dört devlet nazırı Saadabad mi 
&akı mevzuu üzerinde görüıec::ek 
Ye •on ayların ıiyaıi hac!iıelcri et 

l r tlaf.ıncJa nokt.ai nazar teatisinde 
1 bu]u;-ıacaklardır. 

ı 
. ı 

• (Snnu .Sn.6 .Sii..t) ! 
·······~······················~·--······ .. ········= 
Y·arının temeli J 

çocuk 
me.ı;eleye k'afi de: 

ıecede ehemmiyet · -
veı iyor·muyuz? 

' Sııyın Saylav ,.e Eğitmen Kazım 
ı!\i Dunt "Ankara rndyo unda söy· 

····- lerim" adı ile bir bro~ür çıkar· 
• r. Bu bro:.:ür çocuk eğitimi mev~ 

ıatuu ür.erine verilmiş bir seri 'kopf e.-
~nsın hüla asından te~ekkUI ediyor 

1 bizi lıifüa=sa lm mcnimn efıcmmi-
Yeti alAkaclar etti. : 

:-ıım: Nami~ı'rıun hro~Urünü 
C\"e seve ok~duk ,,.~ ~kurken hatır,ı
llırta gelen fikir şu oldu: 
. '~ocuk 111cvzuu ink1lapçı Tiirldye· 

~~.n en esaslı bir meselesidir. Bugiin
U.. çocuk yarpun t~mclidir. Cum~ıuri· 

)':~i Türkiyenin yiiksek ideali.eri hu· 
furr .. çocuk kıyafetinde · gördüğiimüz 
Uçuk yaymlnnn omuzları üstünde 

~~Jkselecekti~" .Acnlıa çocuk meselele
~e, çocukların yetiştirilmesi mese .. 

~lcrinc kiifi derecede elıcmmiyet ve· 
~1Y.or muyuz?" , 

k nu suale cevnp arnrlCen şüpliesiz 
ltçok miisbet işler ~özlcrinıir.in· önü

lıe geliyor: Bugün ilk mekteplerdeki 
tocuklann sayısı on beş, yirmi Eene 
~·e]e nislıctle hirkaç mis1i arlmı;tır. 

httürkiin yüksek önderlikleri ile 
j•Pdan dil ,.e sarf inkıliiplan çocuk
harıu sür~atle yetişmcJeri için eğitim 
~:r•hm~2:a. adeta .~~~at takmı;tır. o 
ilk dar kı lnrçok kuçuk yayrufar daha 
l' okula haş)amndan okumağr, hatta 
~ıına31 e\'lerinde aileleri aralarında 
-"'reni yor. • . 
\· 1" eni 'Fiirk neslinin milli iclenl~ ı;öre 
, eti lhe · · · h. k k'"J .. lh ' 1 "İ ·•• ~ı ıçm ırço u l!ır ft'( ır e-
l,. ~1.ın:ı_yor. Şimclive kadar ta.kip edi- · 
t n ı~lare sistemi ile kiiy]ü rocuklara 
llf'nhı • ] 'I '} • "' ' d.. ırı ta ı ı \'erı emcycce .. ı nnlaşıl-
'ı;rn<lıın 1 k't · _,., ·ı · ..... r . ~u·uı. u :ın y< tıştı rı mı,; oı;· 

ı,et~cnler ile hu ilıtİ\·acm temini yo-
•nn · ·1 · h 1 . • • ~ırı . mı .,. ıı onuyor. . 

f Fakat hiitün bu tcdhirln yarın j. 
~ın 1·ur, etli iimit knyıı~kkırı olımıkln 
traher gene ~oc-uk ı~ıevzını fücri~ıle· 
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Sayısı heryerde 
ts'rANBUI; - Ankara Cadde& 

Posta ırutumı: 46 (/stafl.bul) • • • 
,,, ı'clgrat adresi: Kunın • tsfantiul 

" • • ~ Telef. 21413 (Yazı), 24370 (idare) 

Uzak Şarkta harp _hava
sı tekrar alevlendi 

lnqiliz toprakları üzerinde 15 
Japon tagqaresi uçtu 

.JJa~onyacııa çnne karşı harbe mutııalDf ôDanlartev
kuf e<dlDBlyoır. - Çnn mukavemet edeceğini blldlrl
ycır.- AmerDka .Japonyayı geçmek için yeni zıhDı , 

ve tayyaıre yaptıracak 
· Tokfo, 21 (A.A.) - Jnpon mat
buatı, 1ngilterc, f'ransa, Sovyctler 
Birli~i ve .ı\ınerikn tarafından Japon· 
ya aleyhinde eavnılan tehditlere kar-. 
fi Japonynnm. rnukabil tedbirler al·. 
ına~a hazırlnnnıı~ bulunduğunu yaza
rak diyor ki: 

Japonya, Y angt.Qe iizcrinde · nıku-

lm1an Jıiidiselerden dolayı tarzire ve ) bu sahalı Lan tas adası üzerinde 45 da-
tazminat '\' ermeği reddetmiyor. Ancak (Sonu &a. 6 ri 3) 
ecnebi devletler hugiin Çinde mevcut 
olan nziyete uymasını bilmelidir. Harp ve sulhte yaralarımızı 

lngiliz. Müstemlekeleri Üz.erinde 
· Japon Tayyarelf!ri · 
Londra, 24 (A.A.) - Reuter'in 

öğrencli~ine göre, 15 Japon tayyaresi 

a 

saran 

Gazi~_ntei> biıgüiı. Altmışıncı gıld,önilmü bugün binlerce lstan
bullunun iştirahile kutlanacak 

kUrl"Q)muştu 
Bu vatan parçası .halasın.ın onallın

cı yıldönümiinü kııtlugor 
Gaziintep bu

gün kuctulugunun 
on altıı1;ı yıldönü
münil kutlulayorı 
Bu yıldö:~UmU bil· 
tün Türk milleti 
için bir bayram gü· 

nUdür. Zira bu kah
raman ıe:ırin on bir 
ay süren ~anlı mµ. 
dafaaar, hiç bir m!I 

!etin tarihinde em
sali görülmeyen bir 
şchamet eseridir. A· 
çrk ve ~'li~ bir va

sıta ile mücehhez 
olmayan ıivil bir 
ıehrin, bütün harp 
vesaitiylc mücehhcı 

galip bir orduya bu 
kadar zaman mı:· 

kavemet etmesi, tek 
bir dü§maru §thir 
ıokaklaiından içe- · · · ·Antep lcurtuluıunda düımanla ~arprıan 
rlye sokmaması, Antepliler. Bu fotoğraf harp zamanında 
harp tarihinde çok . ahnnuıbr. 

nadir görülen bir hadisedir. Gazian- ı rin yapıtarmda mazgal bck?iyen kü-
tep müdafaası Türk azim •e imanının çUklerin haddihesabı yoktu. Muhasara 
bir sembolüdür. Orada yedi.inden, yet edilmiş olan şehrin hariçle muharebe· 
mişine kadar kadın, erkek bi:er kahra- sini temin eden küçüklerin nasıl Fran 
mandı. Boylanndari uzun silahlarla şeb aızlnnn içine düştüklerini, . ytnlann.da

daki mektuplan nasrl saldadıklarınr, 

Ot 0 b 0 5 m e 5 e1 e 5 i sonra nasıı dü§man kumandanının hu-
zuruna çrktıklanru ve nihayet nasıl 

Sahur Sami. 
~hmet Emin aleyhine 
3 ncil bir da\·a daha 

açtı 

CY azısı 4 üncü şayf acla) 

~urulduklarını birçoklarımrz hatırla . 
yorıız. Bugün Oaziantepde dü§man 
kurşunlariyle ve top misketkriylc ya
ralanmış. kolu, bacağr kesilmiı nice. 
gençler vardır ki, müdafaa srrasında 
bunlar küçük birer çcı;uktular. 

işte Tütk. ist:klalini böyl~ ka~andr. 
Bu şerefli bayram hepimiz:: mutlu ol-
sun. 

Mete vapuru ve ikinc:i kaptanı Rüıtfl. 

.:Kazadaıi kurtUialı 
_. ikin~i ~ir. tayfa 

l~i . gün iki gece bir kaya üZe
rinde .kalmış 

Tahıısıye araştırmaya devam 
ediyor dün bir cesed bulundu 

Karadenizde fırtına kesildi 
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Mete vapuru mürettcbah ... 
• 

Birkaç gü~denheri de,'am etlen yıl· f 2-1, saatten f:ızla daimi surette hil• 
Jız karayel fırtınası dlin kısmen keı:.il- yük ve korkunç dalgalar urasınıl:ı hrr 
miş, kuytu limanlara sığınnuş ol ım an ölüm tehlikclc,ri atlatan l\Jcte 'a
vapurlar birer, ikişer limanımıza gel- pnrunun EıÜvnrisi Rami kaptan . . 1 i~ ı.r 
meğe başlamı~tır. ki: 

Bu arada akıbetinden endişe edil- "Bir taraftan korkunç hü} ük ela( .. 
mckte olan, batan "Jlisaı" ,·apuru- galar göklere )iiksclirken diğer taraf· 
nun acentesi Kalku·an ındelere ait tan tıis ve tipi yolumuzu k:ıı•aycrdu. 

' "11.1 t •• ·ı "N •• ı ·· ı · n e e ı e 11zım ' 'npuru < un ı · Bu manzara hizi çok iirküttii İee dl' Ü• 
m:uumıza ge1mi~lerdir. midimizi lıic hir zaman kesmedik ,.e 

Mete /;aptam anlatıyor; ~ (Sonu So. ı 8ü. !) 
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Kazadan kortu- Prens Otto hak iddi8sında 
an 2 nci bir tayfa • 

vazgeçmıyor 
(Ostyanı birincide) 

daima metin olmağa çalr§tıli. 
Bu kadar yddır Genisciyim b&yle 

Bis hiç ~nıaedüL Satar glvertenia 
lserini ıiipürüfQlda. Şiddetli emir
ler vererek arkadaıluı Yaire batmda 
tuttum. Ve itte höylelille ~çheli Do
ludan içeriye girebll.Jik.--99 

~etenin ıflT...W ~ diin vapur 
........ yan ....... IOllhr derhal Kal
..._ uclel• meentesine ~lmitt hi· 
6&e ..,_.. taflillt vennİ§tİr. 

•Naı•• 1' apunı Süvariıi 
Ne Diyor? 

~ Üllletinden endite edilmeli· 
e, ola Kallı:avan zadelerin "Nazım" 
apma dfla K&tenceden limanunıza ........ 

1'imm Yapma da fırtına esnannda 
~ tehlikeler atlatmııtır. Dün ~ 
rlfllllm• llvari Sallhattin de de
mittfr kir 

"Bisim Lt...ı..ı • .yB batmmnn 
ideta bir murizedir. Ben daima salıi· 
li 80 mil açıktan takip ediyordum. 
Bitin dikkatimi, biltOn denizeiliği
mi, bilgimi ku11anıyordnm. Telsiz 
bozulduğu için acenteye hiç bir mı
ldmat ve.r~memiıtim. Yolda vapurun 
ukur tahtı koptuyaa da, bereket 
Tenin, yedek vardr, yoksa biz de 
kendimı.i deniain dibinde bulacak· 
bk." 

Kıırtu1nn l1rinti Gemici 
Dtin ıabah saat 9 da Tahlisiye U

mum MildOrO nihayet kaza mahalline 
gitmf"ği IOzumlu ~örmOt. beraberin· 
de. Kalkavan zade İbrahim, tahliıiyf! 
mtıhendislerinden Hami ve tahlisiye 
doktora olduğu halde Riva tahliliye 
iıtuyoauna hareliet etmittir. 

Burada aktama bdar tahlisiye mD
rettAhatı ile vapurun battığı ıalia et
rafmda bOylk hir dikbtle ~lerek 
kurtülaii denbel olup olinadığı arattı· 
rıhmttır. b 

T,..hli~r4t.mlkettdiao ....,~I• 
ra evvelki gece ba~lamq, din gece ve 
aabah devam elm.ifti. 

Saltalı 8 nılarmda deniseilel\ anJt. 
tan yalçm •ir taım ibtGnde baygm 
bir halde yatmakta olan bir kazazede 
gönnütler. biraz sonra zavallı bay
Jın dPnizciyi kayığa almr•lardrr. 

Kurtanlan karaya çılttıktan eonra 
nrtıldrğr, nct1k C-lfll •e konyak verilip 
muaf•u yapıldı~ halMbirtUrlft kep 
diıine ~elememif, tam bet saat deri11 
bir uykuya daln)l§tır. 

Kazazede o l:adaı bitap ve perişan 
bir halde idi ki bir türlü Jeıhis edile
memitt nihayet hundan evvel kurtu• 
lan Seyfullah, arka\laıı İsmail oğlu 
Temeli tanımıştır. ı 

Temel Faciayı il nlatıyor 
Facianm ikinci kurbanı iri yapılı 

Te ~nç ltir dettlfti olan TPmel ken· 
dine ıeldiji uman _pçirdiği kazayı 
etrafındakilere ıu tekilde anlatmış
tır: 

"- Zonguldalitan trlitıgırnız za. 
mn Jı.,.a fena değildi .. Y abm hafif 
bir yıldrs esiyordu. Jb sonra yıldız 
brayel oldu ve bütün kuvvetiyle es· 
meğe baıladı. '.Akabinde tiddetli bir 
tipi baPterdi. Sahili değil, burnu· 
11111ZUD uçana göremiyorduk. 

"Ben ita ııralarda dömen•e idim. 
:Vapura h~ dal~lv vurdakça.,bi
sinl tekne ahııp ~ i. ~ p 
ar itiyordu. Bu Yaiyet l!_~a 
ds~nlne 64~ ~ ... 
hile .....-io~ ••rdr. Fdat ha 
~ f11da Tf'l'llledL Bir ..tma D~e gi• 
tlemedik. Bu adila g'arabarmati geç
nfit, Et~liıdaı lnlhıde bulüduyorr. 
tluk. Rllzglr lfttıkta ~ordu, Evve
la kazana bir teJ: ol~tlilll!Rrcluk. 
Halbuki gemi bir anda delinmit ve 
ocaklan sn basmıştı. Az annra "Hi· 
ur" yan tarafa dG~t8. 

"Ondan sonra k~ndimi Mnizde 
hUldum. Anafora kendimi kaptırma
mak için azami gayret ellrf'ediyordum. 
Zlfmr ~eçen bir talıta parçasına öyle 
tıinlmqtım kH F3kat hirka~ dPf a ~e
afzln dibini lmldum. Ru Rırada diz
lerim 1ert hlr şeye tarptı. Bu iri hir 
bya parçan ldf. kavaya tırmandım. 
~ knmen hıyabftu kurtannııtnn. 

"O gece orada baygın bir lıalde sa
balıladım. Sabah kalktığun zaman il· 
erime kar yı:ı~ıyordu. Uzaktan bir ta· 
kmı aesler iıitiyordum. Bağırmaga 
başladım. Fakat hiç duyan olmadı. Ak 
~am oldu. Tekrar bir gece! Ve tekrar 
sabah olc.111. Bu de!a gene imdat çağır
mağa ha~1aı1un. Beni uzaktan bir ka
yık gördii. Epey yaklaştıktan ıoma 
roket attı. Güçlıal ile kendimi Jıa· 
lntlara hağlıyarak hıraktnn ,.e böyle
ce i~te hamdoJaun kurtuldmn •.• " 

lJir Ceset Bulundu 
Son defa kurtulan Temelden ıon· 

r:ı tı:ılıli11iye miirettebatı ar&1tırmaJara 
tlalıa hiiyiik bir ehemmiyetle p;eç \'ak
le kadar de' am etuıi~ çe dün geç vakit 
cleni:r.ılen hir ceset çıkarrlmı~tır. Fa- · 
kat heniiz hih iyeti teabit lınkim bu· 
lunnmaınıştır. 

Diğerl~rinin tamamen boğulduğu 
kanaatinde Lütiin alakadarlar ittifak Bir milddettcnbcri kendisinden bah 
etmektedir. Fakat ara§lırınaJara ge- ıedilmeycn Otto Orta Avrupa meselesi 
ne denm f'dilmektedir. nın mühim bir mevzu olduiu bugiiııler 

Tr.hlisiye Miidürl~ünün Raporu de tekrar c.rtaya çıkmııtır. 
Talıli11iye müdilr)üğii fırtmanm Berliaı • Roma mihverinin dayandı.. 

haılangıemdan bugüne kadar olan bft ğı nokta-olarak Viyanayı gösteriyorlar. 
tün deniz ka7.alannı ayrı ayrı bir ra· Çünkü Hitler Avuaturyalıdır ve bugün 
por lıalinde hazır1amı,tır. Bunları İk· değilse yarm Avusturya ile Almanya. 
tısat Vekaletine gönderecektir. l\'Jaa· "11 birleıti.nnek cmelindeldir. 
mafih raporlardan en·el alman her Arfidük Otto har-tında ilk defa ola 
yeni malumat telefonla İktısat Veka· rak bir taı.:hçiye aon &ünlerde bir müla 
letiae bildirilmektedir. kat vermiı ve ucünıle §Öyle aöylemiı -

ErcglidP Karaya Oturan tir: 
y apıırlar -"Babalammn tahtnıdaıı alla vazgeç. 

Eregliden dün İstanbul Deniz Ti· miyeceğim. Çünkü Avuaturyada kral • 
caret müdürlii~üne gelen mütemmim hk kurulur!a Almanyanm Avusturya • 
malômata Köre, karaya otuna111 olan yı flhak projesi taJneaıcn ıu~ dliteeek 
"Sinop" vapurunun yaruı oldukça tir. 
ehemmiyetlidir. Fakat Yapur kum· "Avusturya tahtına gelir gelmu bu 
Juğa otunnuı olduğundan brı.nl· gaye için çalı§acağını ve memleketi bu 
ması 0 kadar gflç olnuyacaktır. h· gaye uğrunda birleıtirece&im . ., 
~ak vapurun kurtuılmuma batlama• Prens Otto, imparator Franaova Jo
dan evvel tamiri leap etmektedir. Do- nfiA ~acaristana dönmek için vaktiy 
nun içindi~ ki Türk gemi lnutarma le yap~ı olduğu ·tete\>bUaten bahıede-
ıirketine big bir miiNCalt Ui 'Olll•.J. rek §Öyle diyor: . . . . 

"''İmparatorun 'bu harek~'fi Çok tenkit 
~· el~ffr. HtJffu~. f>e\]Cebu iarun;y • ..a•deleM&a'nilıNIM& iM dL Hatta ..ı:yebilirinı J~. · ~aiöi)vil:llh1 
Sinop •llPUl'llDa naataD daha a lut- ... ~..-
ıara uiramlfbr. NGElllP lıiç bir arar de tam tarhı etmiıti. . 
olmadığı btl olarak tesbit edilmit- ÇllnJdl. Avuaturya Macariatan ve 
• · Çekoslovakya araamdaki ban metcle • Ur. 

KtıratlenWe Fll'tına Kesildi lerin ha1U için anlatma ile bet 1e11e 
Oün fstanhnlda hava düzelmit. eo- mildde konuJmuıtu. Daha ıeç hareket 

:::rtık devam etmekle beraber, ara sıra etle ftJdt ıeçmiı otaea'ktı. 
hnlntJu ve giine~li ~eçmi~tir. Fakat, Fakat, ktaJbfm tekrar kurulmuma 
akıam ~ne kar sepelemeğe haıJamı~- maniler pkts. Uu· ıaretle bu&Un bOtUn 
ttr. Diğer l!ırartan, Karadenizdeki dUnJSYI kOrkutan bitytlk mcaeleler bu 
fırtına keAilmiş bulunmaktadır. ıule ıetcll. · 

lladi&e-/lliidd~mnrnnilikıe tmparator, tahta 5ıktıir adc!anberi , 
Enelki gfln Karadenizıleli Cırhna- yabm ıulh l.çbı phımııtı. Kardep Si • 

tla qekndası .-h·anndaki kayalara bt Burlon Pann'a 1917 de vuife ola • 
çarparak hatan Hisar vapnru kazası rak nrdlll "ayn ayn ıuDı,, prensibi • 
tahkikatına İ!tanlml müddeium111t1ili nln tatbUrr it lnetfctti.s blcl_ıyla. buna 
~i vaziyet f"tmi~tir. Gerek geminin,.... bbehat onun delildir.,. 
ziyeti, gerek hiiclisenin nasıl olduğu Slbt. prenlln 'bahHttilf bu metele 
lımmsnncla tetkikler yapılmaktadır. hakkında ~aha aonraJan ~yle deml§tl: 

ADA LE Ti 

.. l 917 müzakcrelerimdeki neticesiz • 
J:ği, harpten sonra, umumiyetle bütün 
dünya, huı.usiylc bizim zavallı Avru • 
p:ımızın siıasct hay;;tında te•fri oian 
hadiselerdc:l biri sayarım. 

Dünya'.:a meıhur 
sul11.:ulardan biri da 
ha t::dü: Frank 
Kellogf 

Milletler arası La 
Hey adalet mahke
mesindeki vazif esl-
ni iki s~ne evvel 

Harbi milletler ır.anen ve mac1detf0 
bitap dü§llleden evvel bitirmek 1tıJlll ı 
dı. Bu ıutctle bütUA. bolıeviklikledll 
ve bütün Amerikanlıklarm önüne ge§il 
m.l.f olurdur .. 

[s PO 

Bükreş muhte
liti Ankarada 

terketmiş olan Kel Bunfln Ankara mob-
log Fransız ıulh· fi' 

cüsü Bnyan ile be- telJtl JJe flk m&Çl 
raber yaptığı Bri- k 

an - KcUog misakı ile iamini tarihe J8p8CD \ 
bırakmıştır. Kellog'un La Hey ınah- Romanyanm Bükreı muhteliti ıpt/I • 
kem::s:nden çekilmesi de bu miakm 
İtalya tarafından bozulması Uzcrine ol- cuları dib Ankaraya varmıflardıt· 

Romanyah ıporcular ilk ~ 
ınuıtur. bugün öğleden ıonra Ankara ıtadYo " 

Briand'la Kellog ilk tanJ!tıklan za- munda Ankara nıuhtelit takımı ile 1" 
man çok memnun olmuşlardı: 1kiıi 
de hararetli ıulh taraftan idiler. Yal- pacaklarıhr. '1'-
mz, canlannı sıkan bir ıey vardı: Ne Pazar .günü de bu m.açm revani' 
Brian İngilizce biliyordu. ne Kellog pılacaktır. fİO 
Fransızt.:a. Ne de mliıtereken bildikleri Misafir IJ>Orcular ~artetf ıuııil 
bir liun vardı. Bunun için, k\lnu!urlar- rimiza gelc.ceklerdı'.r. 
ken daima yanlarında bir tercüman bu- . istanbul.muhteliij_ile yapac:akJan 
lundurmak mecburiyeti canlannı sıla- aabaka cuma günü. Taksim ,ud~ 
yordu. da yapılacaktır. İstanbul ıpuhteliti~ 

İki dost birgijn görüşürlerken Brian bol ajanhjı tarafından tertip edilcıCllS " 
arkadqına P'ransrz alimi Gilip Bertlo- tir • . 
nun ıu sözünü nakletti: T. S. K. İstanbul bölgesi ajanJ&ld.S • 

•'Bir adam öldürmek, tabii. bir clna- dan: . . t1"""-
yettir. Fakat. ( bir muharebede ) ~~ - 12 - 1937 c~teıı ıilll 
1.700.000 ki§inin ölümUne;ıebep..o~. , pılaca'li.:~l~r: _· . . 
bir iaı.tiatlk mahiyetini . aJWar..... 7~?1 •ta~· . ' Sl 

Bu .a.a dd!1f bir ta~ıa CSinrereıi'. . ti~li~~f~yUp 'B. ~1 

Kello« ıu \:evabr vezyor: at 14.3d. Iİ!ıtem Tahsin Ö•İİÖ•· 
- Biz bu rakanpn Uscrinden bir 

ıllllıer geçiremez ·miyiz acaba? •. 

IRKÇILIK VE FRANSA 11R1-

Franaadakl ilim akademisinin aon 
yaptıit bir toplantısında ırk meseleıi 
cBriltUldil ve bugün büti.in dilnyada: 
ırkların her zamankinden fazla bir nla
bette bozulduİu bahis mevzuu oldu. · 

Akademi reisinin ıöy1ed:ğine göre, 
bugt'Jn Almanyadakl ırkcıhk prensipi, 
timcliye kadar ilimde geJmiş reçmiı 
prensiplerden biridir ve devamlı olma
yacaktır. Fakat, ırk meselesi insanlık 
karııamda bUyllk bir mesele olarak 
durmaktadır. 

Alman ırkcıhfı yalnız bir ırkı yük. 
aek bulur, diğerlerini apğı ı8rilr. Fa.. 
kat, doğru bir ilim prenıibile de hare-. 
ket ed:ldiği zaman, lnun ~ lıaata 
lıklardan milteesair olduiu kadar, hat
ta ondah daha fazla olarak. uldarm ka 
npnasrndan mUteeair olduğu g8riilür. 

MUıakerelCI' eınuında bug\ln Fran· 
udıki ırk meaelCline .geçilmit ve Ffan 
ırz ırkının gi«ilrçe bozulmakta olduiu 
ileri ıtirUlmilJtür. Göeterilen rakamla
ra göre, bugün Franaada yaıayanlann 
yüzde on üçil yabancıdır ve bunlar ır
kın daima me lezlemesini doğurmak· 

Şeref atadı: _ ...:.tdl* 
Fenerbahçe • Toplrapı B. ~ · · 

Saat 14.30 da. Hikem Tank. .~ 

25. 12. '937 ~ar gilnil ya~·· 
maçlar: 

Taksim atadı: 
Saha koin1.aeri Nuri Botut. t* 
Galataiaray. Eyüp A. ~d • 

at 13 te. Htkem Ahmet Adem~ 
dün. 

Yan hlkcmleri Ahmet ve ~td 
Gdner- Silleymaniye A. taP-°· · 

aut 14.45 te. Hlk~ Boınıt. p• 
Yan hAJielnıeri &Rem ~ 91 

hacttin Uluöz. · 
Şeref wtadı: 

Saha Jeôlmıeri Peridun ~ --
AnadolUhiur • AltmQrdd A. 

ları. Sut 9,30 da. Hikem ·~ 
Ortak6v • Beyleri>eyi ~ p 

Saat 11,U de. Hibm Halit Qlllp 

en. .,,,ı 
Beylı:oz • Topkapr A. taıtımıar'-

13 de. Hikem Nihat Bekdi.lc. 
.Yan hlkemleri Hayri ve Sait- ~ 
Bqilrt8f • Vefa takJmJarL 

14.45 te. Hikem Feridun ~Jd. 
Yan blkcmleri Tank ve Ş~ 
Fenerbahçe •tadı: 

Yeniçerilik devrinde hocanın lıiri lıtanbulda büyük camilerden bi
rinde vaiu ederken Y ahudüerin /ui peygamberi Ra$ll Çarpu/ıa gerdiklc
rinden balıM?tmi§.. Cemaat araıın da bulunan bir Yeniçeri . bunu duyun. 
aı Y alıudüer hakkında hiddeti p lcyana ..ıelmiı. Camiden çıkar çıknıtı%; 
K.Pprü batına İnmİf, geüp g~n ler araıında raııladığı ilk Y ahudinin 
yakaıına yaPlfmıı: tadır. Saha komiseri: Adnan ~t.rr. P 

Hiltl - Karagümrlik A. ~ - B1:hey katil Yaluuli! Seni Jimtlf burada geberteceğim. lıö. pey- ------------
pmberi niçin öldürdünür.'. . ~ . Mageı llng lıalıraman· 
Di:r- ıorguya r;ekın4 /arı Hollalla 

• Yahudi ft1111'11Uf: Bahsettiğimiz, tarihteki Meyerling 
- lıiı peygamber öleli bin br; kadar ıene oldu. Benim bunda ne hldisesinin lrahramanlan değil: Fakat bu 

~m var?" bidiaenln filmirılde beraber oynayanlar. 
Deyince, Yeniçeri 1ıiç iıti/ini bo:madan ceı·ap ı·erm{ı: · Bunlar hepi.ıııizinhatmn da olduğu 
- Ben lıti peygamberin öl diiriil<liiğiinii, lcati~lcrin de Ya1ıııdiler .gibi, Danyel Daryö, Şarl Boyar ve Ana

olJ~unu dalıa bugün du,ydum. Mademki sen de Yah11dilin. O halde dol Litvaktır. Danycl Daryö Amerikaya ..,. ,. 
onun ce.:a~ını sana ııereccgım. . gideli çok c,ldu. Şarl Boyer de, karım 

Dcmı~. Pat Petteraon ile 'beraber, yılbqı tatilini 
Fakaı Yahudinin yaygaralı feryadı gelip ges:enlcrin tlil.-katin'i ccl- geçirmek üzere Amcrikaya gidiyor. Bu 

l>rıtiği için Köpriülcn geçen aldı ba§ında nıii.51Ütndnlann miidahalt>.!i ile surtele hepsi Holivudda bulupcaklar. 
lla=reıi lıu:ıın ölümünden bin yedi, bin ıeki.: yü:: .~ene sonra· mesul edil- Onlarla beraber yılba§ıru sinema teh 
nırk istenilen adanı, yalvarnuı yal.armalarla Ycni~erinin elindt>n lwrta• rinde geçirmek üzere Amerikayı gideu 
rılabilrni~··· artistler araımda Duğlaı Ferbankı, kan. 

lJıı hfidi.•e tarihe mwteniı bir f ıl:mUır. 8u~ün bizi kahkahalar ile ın Ledl Aşli, Ciyun Nayt da vardır. 
giildii.re!Jiliyor. Fakat o kadar dıı çok ~ülmcmcli. Zira diinya yü~ünde 
öyle adalet hlidi..•elcri ~ereyan ediyor ki blı /ılcradaki Y cniçerinin hare
ketini gölgede bıra1'1yorl 

IIASAN KUMÇA YI 

KURUN ABONE BEDELi 

BAŞKALARINKINDEN 5 O O 

KURUŞ DAHA :AZDIR. 

at 13 te. Hikem Adnarf '.Akıft.A. ~ 
Fenerbıhçe. fatanbUl.spO~ ·

tan. Saat 14.15. Hakem B ~ 
Yan hlkemleri: Halit ve 

öz\>9ybl. ~ 

Ge,mlş Kurunıar!_ 
1 !5 sene e..r1•1 

bug0~1-,-
nan akıam tuz yüklfJ o ,,,,,ıııd,tl ::: 

11eltn uüı tonluk Ttkird~ 1,,,.ııad~ .. ıııtl 
gelen ırü:: tonluk Ttkfurd ~olall' ,,....,,, 
pur havanın felllllığındaıı 'dell'ttflll' 
11lrememtı,' kabataı önünde ._-ı 
lir. rlıııtl ~ 

Fakat ıabalıa karıı fı ıarcık IJOlll'fl lr 
utrdt çolalmıı, vapur ıu a .oııdo!"'!,.,.ı 
Jlürcttebal, ttraftan 11ctıı;::.,, to~,. 
rafından dtnlzdcn blrer

0 
blJI ıtto .-.

kurlarılmııtır • . Vapur. 50 
llndedlr. 
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V eni edebiyatı 
inıler hazırlıyor? 

' 
_,,.1 3 - :KURUN 25 BtRINCfKANUN 'f93f, '"" 

• 

Sabahattin A li 
eğirmen, ve Ses 

-·1Romanga ile ga-1Harp ve sulhte yaralarımızı saran 

-s-
Yazan: IHlakko Süllııa Ge~sıftlf\) 

~ Ştada ?uraı:ia .rastladığım yazıları _ { • \ 
tı.t ~cclen pek dıkkat etmezdim. Fa . 
bi lllusarnahası gcni!2 ve hüsnüniyeti h'Jl 1 
t~t arkadaştan methini ıdinledikten ı;on 1 
t ' 0na z:ıman harcadım, eserlerini o _ 
lıdurn.. 

t (Sabahatt.:n Ali) nin sıkmış üç eseri 
ar. 

' 1 - Dcfirmen, ( *) 
ı - Kuyucaklı Yusuf, 
3 - Ses. ( "'•) 
··o le . eğim.en,, le .. Ses., küçük hik~ye-

tın b. 
İti .. ır <:raya toplanmasından doğma 
~ kuçük cilttir. ''Kuyucaklı Yusuf .. 
;ıun lılr hika!c. görünüşil var. 

lııt :.ınların hepsını ayrı ayrı tahJ.=l et 
~ k için en az üç dört makale yazm<:~ 
~ek, Iak-:ıt başlarken de 6Öylddim, brn 
tıdud . lU •• u bu kadar gem~ tutmadım. bu 

b: tlu tetk.:klere gilndelik bir gazetenin 
•t san l:t • at mecmuası kadar yer verır.:ye. 

laı tı gözönilne getidlirsc, susum b3ğı~ 
ı..'.11r, sanırım. i ste böyle düsündü~üm 
~ın "D . .. ,, .. . e. • 
~ ' eğırmen,. le Ses,, ten bırer hı-
'a Ye seçerek ilstilnd: duracağım. Mak
~ Yeni istidatların !değerlerini bel:rt. 
de ktir. Uzunluk, kısalık bunun gerisin 

katır. Eserleri çoğaltmak, tetkikleri 
Cpg; .. • 

~ ... ın üstünde ayn ayn harcamak 
ı.ısbur· f • ''ıı un cydasızdrr, demJyorum, ama 

lıı Cticc,, yi pek az değ.:ştireceğinde de 
~he etmiyorum. 

4 bcğirrnen., de gözüme ilk çarpan 
·}' k' u' ıtabın son yaprağına, sonradan 
~ulan kötü bir yama oldu. Bunu hiç 
~ trı:ned im. O yama eserdeki inaruı 

"ver . k ~ı.. ını yı ıyor. :a.:r sanatkarda en 
"' titiz1er:diğim şey. "ıinme,. dir. Ne 
geçelim. 

baha ilk sahifelerde olgunla§mı~ 
~al. nıl:: karşıla§trfımı sezdiğim .:çin 

atim aı ttı ve o nisbctte de müsa • 
!ıaın azal:iı. 
be;- · d 1 · "lk h" • ·· ·· t~ • b•rm~n e a ı • ıkaye ustundc du 

t..r agım. Gt nç Ganatk.ir, bu hikayede 
~ ç ngenc.nin göğüsüne rir on altıncı 

it §" ltn ovcl7esinin kalbini koymuş. Za-
h~ ~açl:ıngıç, bizi lıöyle bir harikaya 
~~ ır.amak için as:l mas.:ıla ekleıl'.d~tir. 

!k h . . f d ·ı ~ " mu arnrı ctrn m a, mı yonda 
ta ,1 • b" uh .. ... anan creın ır r pervanesi 

l ~or. Çeıgenin "Atmaca,, adını verdi 
~Jt r deliKc.nlı, bir değirmencinin sa • 
\ tı.l~::z.~nı scviyo::. Bu kmn nasıl bir üı 
~1 b~gu vardır? Hangi büyüsüdür 
. ~ıı .. ır Çok kadın davetlerine arkat.ını 
~tt .... "n delikanlıyı ardından sürükrycr? 
~ "'laca 1 . • ~~ • ıı ın av anması ıçın ortada sırma 
t~,_ bir saç tuzağı olsun görünmüvor. 

~at • ~1~ d, bu çapraşık §CY olmuştur, işte. 
~'tıcıa a onu zıeviyor, fakat bu köylü kı
ları da - o varlığın çerçevesindtn a. "a bir incelik vu. 
~l}'orcn sakatım, sana layık değilim!., 
~! b'. Bur:dan sonra ".Atmaca,. yı çağ-
"- ır "K 1.! , M "t g· .. erem,, ı.nr • ecnun,, hal n-
h1 ,, oruyoruz. Ask, icinde bir mesale gi .,,a .. .. • 
~~ç ~1Y->r ve deri, bir abajur g.:bi git. 
h.~~ c ıncelip şeffaflaşıyor. Ruhundakf 
t! tan ''kJ. ;; • arnet,, ten gecerrk ate!ili 

'>l?ıc) ~ -
~illa er oluyor. Çingene, hiç böyle 
~ıc1 rrıış, nağmeler, hiç bu kadar ya. 

'le r:~~anuş, bu kaC:ar engin bir mana 
l-\:h alerr.ini canlandırmamıştır. 

f~~l<! .a~ct bir gece "Atm:ıca,. son ne-
"ı.. tını il . h" -"'llğ a ı nagmclerle harcayan bir 
ite, tı u,, t;ibi çalıyor ve sonra, sevgilisi 
~lun Pkı tıpkısına benzemek için sağ 

d~ ~ı!rrayarak u~an kayışlara ve dö 
~ıı~ .. 1~lı kasnaklara verryor. Delik o -
)' .. ıtdan k trııcr· an olukları akarak !dinle _ 

· ın Yan d"' il A k · İl ına on •yor. ru sevgı-

t:t. he kendi ara sındoki ayrılık kalkmı"e ve d . :r 
.ıt. u:-ı yada gerçek sevgi de i§tt' bu 

~, ., .. 
t.. 1 1\ı:ıy • 
,~li) ::c.ıc ne mevrn alkışlanabilir, ne 
P\ c d ~ 
:ı bir . egcr vermek kabildir. Ç~n _ 
lı~~l t 11gcnenin de [.ı:luğu günden c.ie. 
~tbi; 'h kavuştuğu zamana kadar 

e, J~ıın veraseti, görenek bakrmın 

B. Sııbahalliıı Ali 
dan böyb bir ı uh üı.tünlUğüne kavuş • 
ması beldenemez. Muharririn araya ka 
rrştırüığı t:ıhs.'l bahanesi de hakikate 
benzemiyor. O vakit tekrar çcrgeye dö 
nüşün boşlukta sallanmasını kim, nasıl 
destekleyecek? 

Bunlar, hayata uymaz şeyler. Hika. 
ye ise, hayat ve imkAnın ret ettiklerin
den §İddctlc tiksinir. 
Fakat Sabc.hattin Alide bütün bu tecril 
bcs:zlikl.e~i tahlil v= kaplayış eksiklikle 
rini biranda unuturan bir üstünlük ,·ar. 
Kazanılması pek güç olan, bilgi ve ı.c. 
ka ile !doldurulamayan bir üstünli.ık. 

Bu, yazışındaki olgun güzelliktir. Cum 
leler akar 6U gibi tatlı çağıltılarla zihin 
den ge;iyor. Baktığı yerleri sanatkar 
bir menşur arkasından görüyor. Bir a
dese, nasıl dağnıklığ! toplar, rengi be· 
lirtir, çizgilere aydınlık verirse, onun 
kalemi de böyle güzel şeyler yapıyor. 

''Ses,. de hikayeden çok şiir var. De. 
miyorum ki ıı.:kaye kupkuru olsun. Us. 
tilnc sanatın ışığı d(;küJmesin. Hayır, 

ben böyl: bir katılığa hiç taraftar deği 
tim. Tabl.:>, nasıl tıpatıp bir tabiat par
çası değilsr, bir hikaye •de hayatın fotoğ 
raft değild::. Fakat §'.:rin kıvamı geime 
meli, demiri çelik y;ıpan su verme ::Jere 
ccsinde kalmalıdır. Böyle yerinde zama 
nında, sırasında şiir. hikayenin kesldn. 
liğfoi bir kat daha arttınr. 

Mesela "Ses., hikayesi bu kusurlar • 
dan kurtulduğu zaman ne cana yakın 
bir parıltı halini alıyor. 

Hele sonu ... Türkün, asıl kök Tür -
kün ru~1ur.daki büyüklük bu bitişte ne 
dilber bir levha yapmı~. 

''Köpı:k" hikayesi sadece fena. Çoba 
nın iç pazarlığı bakımından, züppe trpi 
bakımındln, geçitkrın bütün otlakları 
aarma&ı bakımından ve beklenmez: so
nu bakımın<lan fena, bu kadar kötü bir 
hikayeye bu genç sanatkar niçin acımış 
ve C$erlnde ne diyı? ona bir mezar yap 

mış bilmem !. 

Biı· çobana: "Ben mühendisim s : nin 
için çalışıyorum. Sen köylüsün bcı:im 
için çalışıyorsun. Birbirimizle anlaş • 
mazsak olu:: mu ya ~. .. "Beni ~.:nıc 
çoban k:ı~deş .. Siz daha çok gerisiniz. 
Bak! Biz yerimizden yurdumuzdan kal 
kıp ıhinle konuşmak, dertlerinizi din
lemek içb buralara geliyoruz. Siz gö. 
zünüzü, kulağınızı dort açacak yerde 
etrafınız:ı bakıyorsunuz. Senin ihtiyaç 
ların nedir? Sıkmtıl<ırın ne<lir ? Bunla. 
n öğrenmek istiyorum. Ben, senin l:ar 
deşinim. ha, öyle değil m" ? ..• ,. 

Bu s:ı'.jtr.alan kollejde, sonra Ameri
kada mühendislik tahsili etmiş bir a -
dama söyletmek, bir hın~ eseri miciir 
yoksa ? ... Dikkat etine',:. öfke. gözleri. 
mizj kapamasın. Bu saçmalar bir orta 
mektep çucıığunun bile ağzında suç sa 
yıhr. 

"Ses .. dr.ki bol şiir yumuşaklığın -
dan sonra insan ansızın bu hikayedt ki 
yal~rn vedmr-,"zliğe ça rpınca, sendeli -
yor. Bu g~nce dostça bir öğüt vermek 
isterim. Eııer, evlad gibidir, sevilir. l'a. 

pılan anlaşmalar 
\'eni bir deniz moka· 
velesl akdi ihtimali 

de var 
Dün Romanya hükumeti ile yapılan 

ticaret mukavelesi isin Bükreşe giden 
tktısatvek3 !eti M. Faik Kurdoğlunun 

memleketimize dönmesi yapılan anlll!ma 
ların fazlalığı yüzünden biraz gec.'~<e • 
cektir. 

Şimdiye kadar cereyan edc'l müzake 
relerin '.il'>~ mUsait bir hava içerisinde 
r,eçtiği haber verilmektedir. Bu i~.'bar. 
la, mukavcielerin iki memleketi me:n • 
nun edecek mahiyette ve aüratle imza. 
lanacağ ı umulmaktadır. 

Diğer u:raftan öğrenildiğfoe göre, si 
tanbul Deıı.'z Ticart't müdürü Müfit 
N e::det de yakında Romanyaya hare _ 
ket etmek üzere lktısat vekaletinden e 
mir almıştır. 

D. Müfit Necdctitt Romanya seyaha 
ti bir ay kadar 6Ütecektir. Bu müddet 
zarfında Romanya ile Köstence tran • 
sit yolu:1un takviyesi etrafında müza. 
kereler cereyan edecek, ağlebi ihtimal 
yeni l:fr c!eniz mukavelesi yapılacaktır. 

Neımin çocuk 
Kan tahlilinde Fatma 
llbanu ait ol madığı 

anlaşıldı 
Uzun z:ımandanberi hakiki anası bir 

türlü tayin edilemeyen iki analı Ner • 
min çocu!< c!avasına dün de bc~inci hu
kuk mahl:cmesinde bakılrrut. ve adli 
tıptan ikinci defa yapılan kan tah~:Ji ra 
poru okunmuıtur. Raporda çocuf un 
kanının Ali ile karısının kanlarının 'da. 
hil olduğu A gurubcndan bulunduğu, 
l' ~vacı Fatma İlhanın ise B gurubunda 
olduğu bilc1iriliyordu. 

Bunun uzerine müddei vekili mü:ia.. 
faasım hazırlaması için duru!manın 
talikini isf<di, mahkeme davayı baJka 
güne bıraktı. 

-o-
Çahdan çuval hikayesi 

Sulh birinci ceu h!kimi Reşi<lin hu 
zuruna dür. Tophanede A linin dükki • 
nına girerek b'r çuval dolusu muhtelif 
kcymette sigara çalan hırsız Hasan çı. 
karılmıştır. 

Hasan, hakimin nisin çaldm? ıorgu 
suna 9öyle cevap vermİ!tir: 

''- Yolda gidiyordum. Tavukpaza • 
rın:la abıkahlardan Tekirdağlı Mus • 
tafaya rastladım. Kendisi ile hapidla -
neden tanışıklığım vardır. E\=nde bir 
çuval tutuyordu. Bara: Yahu şuradan 
bir hamal buluver. dedi. B~n etrafıma 
hakmırk:., birden biı polis yakal:ıdı. 
Meğer Mustafa çalmıl. polisi görünce 
çuvalı yanıma bırakıp kaçını§. 

Hakim Reşit, ııuçh.:yu tevkif etmi!\ • 
tir • -

Yüksek tedrisat di
r e ktörü şehrimizde 

Kültür bakanlığı yüksek tckirisat di. 
rektörü bav Cevat aün Ankaradan teh 
rimize gcl~iştir. :Bay Cevat kendistyıe 
görüşen bir muharririmize ~unları ıöy 
lemiş•)r: 

" - istanbula yüksek tahsil müe11e. 
sclerinin bütçe işleriyle meşgul olmak 
üzere geldim. Bu okulların her birinde 
ayrı ayrı tetkikler yaparak yeni yıl btit 
selcrini tcsbit edeceğiz. lstanbulda on 
gün kadar kalacağım.,, 

Bay Cevat ayni zamanda üniversite. 
nin muhtelif işlerıylc de meıgul ola -
caktır. 

kat sanatkarın sevgisi merhamet değil, 
hürmet r,tkande göı iınmelidir. Bfr Kar 
tacalr gibi kuru, 6ıska, sakat yavruları 
mm hiç acımadan gömmeli ve ancak 
gürbüzlerini ortaya atmalıyız. 

Sabahattin Alinin yaratılr~tan tav • 
si yeli bir uı;lubu vaı . Sanatkarhğmı 

herkesten önce, kcııc1;si saymalıdır. Za
manla titizle§İrse, bıJ gençten çok parlak 

bir hik....,ı l , ,ekli ,,cbiliriz . l 
, , ı,enızı xu,tiphanesi. Fiyatı t lli 

kuru~. 

lay 
Alln11şıncı gıldöniimü bugün binlerce lsfa11-

bullunun iştirahile hutlanacah 
Harpte yaralılar.n, sulhte felaketzc

~elerin imdadına koşcın en eski hayır 

cerr."yctimizin bugün altmı§ın;ı yıldö
nümü kutlulanacaktır. 

H er Türkün seve seve yardım c.dip 
yaşattığı bu büyük cemiyetin altmış yıl 
cibi uzun bir devrede yaptığı emsalsiz 
yardımla-, hayır işleri gündüz Beyazıt 
meydanını, gece cemiyetin şubelerini 

dolduracak on binlerce İstanbulluya an 
latılacaktır. 

Cemiyet.1n lstanbu!daki mümessilli • 
ği ve şubeleri tarafından yapılan hazır
lıklar tamamlanmıştır • 

Bugün öğleden ı:.onra Beyazıt mey . 
elanın da lci toplantı §Öyle olacaktır: 

Dairelerden çıkan memurlar, kadın 

ve erkek binlerce lEtanbullu saat on 
dörtte Beyazıt meydanında toplanmış 

olacaklardır. 

Askeri Lando evvela istiklal marşını 

çalacak, b~nu Kızılay kurumu namına 
Veysel Rüştü ve Süreyya Kadrinin K 
zılayın faaliyetini anlatan nutukları ta 
kip e':iecekt/r. 

Bundan sonra şöyle bir alay tcşek. 
kül edecektir: 

önde tı:..keri bando Türk bayrağı ile 
Kızılay bayrağı gelecektir. Bunu Tak
sim abidesine konacak çelenkler, Ye
dek sulıay okulu, Kuleli ve Maltepe 
askeri Hseleri talebeleri, silahsız kara 
ve deriz efradı, !ehir bandosu takip e. 
decektir. 

Sonra Kızılay timsalini taşıyan kam 
yon, Kızılay hem~ire okulu talebeleri, 
Kmlay gençlik te§ ':ilatma mensup genç 
ler, Kızılay faal heyetleri, itfaiye ban. 
dosu, csn:ıJ cemiyetleri gelecektir. 

Alay Bcyazrttan ihareket ettikten 
sonra O'vanyolu, Parti binasr vilayet 
önünden Sırkeciye inecek, tramvay yo 
tunu takiben Taksime gide<:ektir. 

Taksinıce abideye çelenk konacak, 
Meliha Avni, Salim Ahmet atrafından 
birer nutuk söylenecektir. Bundan t:o 
ra alay dağılacaktır . 

Alay köprüden geçerken limanda bu 
lunan dcn.:Z vasıtalan düdük çalarak 

alayı selamlayacaktır. 

Gece Taksim ve Beyazıt meydanların
da bandolar saat 23 e kadar milli 
marşlar çıılacak, sinemalarda projeksi
yonla Kmlay vecizeleri gösterilecektir. 

Gece saat yirmi ikiden sonra tstan • 
bul radyosunda doktor Fahrettin Ke -
r;:m, dokto:- Ali Rızn, doktor Kiznn İs· 
mail, Agah Sırrı Levent tarafından 

söylevler verilecektir . 
Bundan ba ka bütün Kızılay ıube • 

]erinde ge<·cleyin sabaha kadar müsa. 
mere ve temsiller verilecek, dans ddile 

cekt ir. 
b tanbulda olduğu gibi Usküdarda 

da gündüz merasim yapılacaktır. 
Bugün sc:at 13 de Usküdann ilk ve 

ortaokul talebeleri, esnaf cemiyetlerr 
ve halk Usküdarda iskele meydanında 
toplanacaktır. 

Önde Hclkevi bandosu olduğu halde 
Kızılay timsal~ talebeler, halk bir alay 
halinde Halkevine gidecekler, orada 
konferanslar verilecek, §iirler okuna • 
cak sonra Ktsıkh ve Beylerbeyine gidi 
~:p oradaki §Ubeler önünde de merasim 
yapılacaktır. Gece de Ha1kevinde mü
samereler verilecektir. 

Borsada dünk ü 
muameleler 

Dün bonıada yine hararetli muame • 
leler olmuştur. Birinci tertip Türk bor 
cu tahvilleri 14.70 den ikinci tertip türk 
borcu tahv.:tleri 14.05 den muamele gör 

müş, Ana~olu demiryolu tahvilleri 40 45 

ten Ergani tahvilleri 97.25 den satıl • 
mış. bir ingiliz lirasına Merkez banka
sı tarafındJn 625.75 kuruş kıymet tcs
bit edilmi~tir. 

Dün altın borsa harirfo':le bir miktar 
daha yükselmi~, 1052 de açılını~. 1055 
te kapanmıştır. 

1Sokakta bulunan 
fişek . 

Yed 1 yaşında bir ço
cuğu ağır yaraladı 
Salma Tomrukta oturan Remzinin 

oğlu yedi )aşında Ertuğrul dün sokak
ta oynarken bir fişek bulmu§, eve gi
dince f cği mangala atmıştır. 

Fişek patlamış, Ertuğrul muhtelif 
yerlerind::n yaralanmış. hastahaneye 
kaldmlmıştır. 

---o-

Cüce Simon 
DUn yapılan sorgu

dan sonra tevkif 
edildi 

• Hayri İiSminde bir muhafaza mepıu • 
runu l':.ırsu zannı le yaralayan mefbur 
cüce Simonun evvelki gün adliyeye t:ev 
kedildiğ.:. fakat vakit gecikmi! olduğun 
dan sorgunun düne kaldığını yazını • 

. tık. 

Dün saat onda 3 jandarma arasında 
sorgu hakimliğine getirilen Simon lıi • 

rinci sorg~ hakimliğindeki sorgusu $0. 

nunda tevk.:I edilmiş, tevkifhaneye !!Pn 
derilmiştir. · 

-o-

Radyo teli yüzünden 
ölüm 

Kadı.köyünde Fikir 60kağında 8 nu
maralı apartımand:ı. bpıcı Kadrinin 
kardeıi Mcsudiydi 19 yaımda. Cemal 
cvclki sabah bir radyo t elin.:. ka.rııdaki 
apartmıa.na bağlamak üzere üçüncü kat 
balkonuna çıkmı§tır 

Cemal telin lbir ucunu beline bağla • 
mlJ, diğer ucunu da sokaktan geçen e
lektrik tellerinin üzen·.nden qıtmak ü. 
:zere atmıştır. Bu sırada raldyo teli elek 
trik teline dokununca cereyan bir an. 
da Cemale çarpmı§, baygın bir halde 
yere düıen genç biraz sonra ölmüıtür. 

AGI ZLIK ÇALAN H IRSIZ - Mer 
canda Uzunçarşı caddesinde ağızlıkçı 

Fahn·.nin dükanı bir gece açılmlJ, bir 
çok ağızlığı çalınmıftr • 

Kilidi kıran hırsızın Mchti isminde 
birisi olduğu anla ılmIJ, yakalanmıı .. 
tır. • 

Ruhsatlyesl verllen 
otobUsler 

Bir müddet evvel Takajm . Yenima· 
halle arasında i§lcycn otobüslerin mu ., 
ayencleri yapılım}, f ennt mahzurları 

görüldüğü için on taneainin ruhsatiye. 
si almmıştı. 

Bunlardan altı tanesinin kusurları 

tamir edildiğinden ruhsatiyeleri veril • 
miştir. 

. -.-

-• • 
6 • • ' 

1 
1 

- Anlamıyorum, hayatında herkese 
yer bulmuş olan bir adam nasıl oluyor 
da işsiz kalıyor ... ? 

- N üfuz sahibi birisi miydi? 
- Hayır, aincmada herkese ver bu. 

1an bir memur ... ~ 
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Zehirli gazlardan nasııl 11.::::~ ~K-=-=U;=Uk=H=a.!Z::be==r=18=r =] 
k - J • Otedcnbr.ri lforamı1rselde JÜphcli g&. 

0 r U n a C a g 1 Z • rillcn Burhan ve Abdullalı adında iki kişi 
ılıin oümrük mııhaf a:a memurları tarafın· 
dan takip edilccel: uakalamnışlır. 

Takılan maskelerde dı.kkat 1Jııikiki1ill:eriııdeuapılanaraıtırmada 
yarım ldloya 11alan esrar hulunmııştur. 

k k 
• Bir nııiddcttcnlıeri Ankaradrı bulunan 

edilece fl Ü talar lıtanbul Saıwyi Birliği Umumi l\<Wbi Ha.. 
lil Gilleryü: dün şchriml:e dönmı1~tnr. 

Yazan: Necaetlin Atasagun 

Maskelerde en miilıim yerin ağız• f lcri ~öyle ayırdedchiliriz: Orta süz
hk olduğunu önceki yazıda söylemi~· ı geç dryince l O ııantim kutrunda 9 
tik. Çnnkü: Y nşamnk için lıava lazım· Enntinıetre mikfıhı irtiramrla mahruti 
dır. Ilavadım teneffiisle i~tifnde celi- bir kutuyu ~i)ziinünc ı;etinnt>lidir. 

lir. Teneffiisü kesmek imkaııı yoktur. Bnnlar maı:ıkclere <loğrmlan doğruya 
Hariçteki kirli ha\'a iJe nld.kayı kes· ı ,·idalanahi!irler. 
tjkten ıonra ona ı;örc tertibat almak Rüyük ~üı~eçler İEc: Maekelere ~i
icap eder. Ma ke haricindeki bu kir· Afolanamıyan \'e yalnız maske hor· 
li havaclan Hiyıkiyle alakayı ke!!mek tumlarımı vidalıınahilcn süzgeçlerdir. 
için çok hassas olmalıdır. Kirli hava Kızrlayıınmn kiic:ük ~iizgeçleri kohul 
itinde bulunan bol ı:;azlann nüfuz e- etmeme indf"ki selıcp de ~udur: Ilü-
dememesini temin etmf'lidir. yük Harpt~ i~timal edilıon zehirli ~az· 

Onun için maskenin ha§ ve yüze lara kar~ı kullanılan kfiçiik süıge.;ler 
tamamen yerle~mesi ,.c bu gazların arseniklf're kar~ı bir iş ~(.)rcmtdilde-
nüfuz edememeııi lazımdır. rincfcn dolayı daha istirailıoli olan hü-

Kenarlarmda açık kalması rnuhte- "ük ve ortıı ~iizge<;lcr kahuJ edilmiş· 
mel ,,Jan en uf ak menfezlerden hava (erdir. llu ~rız~c<:lcrin kirli havayı na· 
nüfuz edebilir. Buna mani olmak 1- ı:ıl temizlerlikleri ve iç tertihatmm nf'oo 
çin maskelerin kenarlarına ya kuma§ den ibaret hnhı,.ılııi!unu tahii (i~ren· 
veya lactikten parçalar il5:ve ~dilme· mek istersiniz. f ~te hunun içindir ki 
Jidir. İlave e<lilmezce hava girer ve üze;cı:Jerin iç t~kiliitt ga7.lnra gört> 
istecliği rolü oynıyarak ölüme sürfik· ıle~işmekf,. hf"rahf"r grne hüvük süz
lcr. İ~te bu eksikler hiç unutulmama- J?:eçlerjn divatomi'kten ibaret hulunan 
lıtfrr. kimv~i tabaka, aktif kl'imiirden iha-

Burada göze çarpar.ak ikinci mah· ret hnlunan rli~er bir tahnka. sellifoz. 
znru ,ia gi.iziinünrle hnlnndurmahdır. <lan iharf"t hu1nnan pamuk tahakasm
Hariçteki ba\"a ile alaka kesilmekle dan tecekkiil Pttiklrrini hilmeWJir. 

• $ehremınl halke,•lndc )'arın saat 20 
de En\·er Galip Ciök ttırnfandan bir piyano 
l.ıonc;rri vrrllrrf'ktir. 

• Eyüp fakirleri koruma derneğınden: 
"Dernek !l-1-938 p:ız.ıır günlı s:ı:ıt 14 

de yıllık,. umumi topl:ıntısını yııp:ırak 
yeni idare hr.yctini seçeceslrıdcn sayın Ü· 

)·elerın tcşri!lcri rlcn olunur. 
• Ankrırndıı c~lcnenler artmıştır. nu yıl 

nıürocaııt edenler geçen yıla nazaran )'ÜZ· 

de on beş d:ıho r:ızlodır. 
41- Öğretmenlerin mesleki bilgilerini art· 

tırm:ık ın:ıks:ıdilc açılan kurslard:ı ''erilen 
konrer:ınsltır kilııp şeklinde basılmıştır. 
Klt:ıpl:ır ö~retnıenlcrc p:ır:ısız verilecek· 
tir. 

il lst:ınhuld:ı ı;eclm vaziyetini ine-elemek 
il1.cre, mah:ıllclcrdc nıpıln<':ık tetkik prol(· 
ramını te.c;bit için dün lkllsnt C:ıküllcsinde 
bir topl:ınlı yııpılrıııştır. 

• 'niver.site merkez. lıinn~ınırı Bcyıızıla 
b:ık:ın bOyflk kapısının yanında bir posla 
şubesi nçıl:ır:ıktır. 

• Belediye, Trnrnv:ıy $1rkctinc mürnrıuıt 
ederek ~chekc nzcrindeki scrcrlcrin uza· 
tı1mıısını uı nıc\·cut kıtoların nrllırılmıı 
:oıını tslemı,ıır. Sirke! verdiği Cc\·apln hat· 
tarın yeril kıl:ı Or.crine teshil eclllıli~ıni \ 
ve buna göre ücret nlınılıAını, hnllıırı u1nl· 
tılı l:ıktllrdc iJlı\'C ellilecck kılo s:ıyısınıı 

ııöre tarifeye za~n ynpılrnıısı 15zırngeldiğı· ı 
nl ileri gQrmüştıır. 

• OıırsnıJo Ycnlşchlrde bir kııh,·ede 
1 

rocfyum Jıimbnsı p:ıllnmı~ ve yedi kf~i yo· 
ralanmıştır. 

• Beledi)'C, tnksllcrin E;ccc aldıkları 25 
kuruşu 20 kuruşa indirm(.'ğe karar ver· 
mlştlr. Bıındnn h:ışkıı, şimcli~c k:ıd:ır scce 1 
yirmi lkiı'len sonrn yopılnn znm, ~ irmı 
dörllen sonr:ı sanı ollıyn kııdar ol:ın z:ı

mnn klndo nlınnc:ıktır. 
• Sinopct:ı geniş ölçüde ıı~:ıç dikme ha· 

rekeli bnşlnmıştır. Geniş bir s:ıha ol!ııı 

oda mevkilnc on binlerce ağ:ıc dikilnıişlır. I 
• Eski D:ırülfunun mUılcrrislcrimlcn 

l'\:ıınık Kem:ılin o~Ju Ali Ekrcmln hususi 
kütılıılınncsl ailesi larorındnn f'niversileyc 
hediye edilmiştir. Bcşyüz. C'iltten lh:ırct 
olan kllııpların hepsi de kıymetli c~erler
dendlr. Kilaplıır, dün Edehiynt fakOJlcsl 
TUrkololi ~uhcsine ''crilmletlr. 

• Kültür tmkanlığı yuksek lcclristıt uc· 
nel direktörü Ccvnı Ankornılıın ı::elııılşlir. 
~ \':ınan adliye sarn~·ının ~·erinflr haf· t 

rh•at yaııılar:ıktır. Hafrlyntn mayıcıl:ı !ı:ış- ı 
!anacaktır. O v:ıklc luıcfar molozl:ırm knl
dırılmosı heleıli:ı·e)·c blldlrilmişlir. 

fi. ftalyıı ccfirl Ksrlo Gnlli noel tnlilini 
geçirmek !lzcrc memleketine 'filmişlir. 
~ Şişli scrirly:ıtı, dün<lt'n ltiburen liurc· 

ha hmıtaneslnde l'npılan yeni pnvlyon:ı in· 
şınmıığa hıışl:ımıştır. Nakil işi tnmıınılan

dıklan sonrn talebeler burn:ı-n dc,,.nm ede· 
<'eklerdlr. 

Haçııılan; öldüıüldii mü, sağ mı ?/ 

aybolan General !'1 

1 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T e§kİ· 
lab,, reisi Millerin izi üzerinde ...... 

Yazan: Alfred Gerluk c::mı--Telrlka numarası: tS 

andevu köşesi!? 
"Meçhul,, aleyhine "insan gashetmck 

sliçu,,ndan takibat a~ı dı?! ••• 
Paristc 23 Eyliil I93i pcrşem• 

be giinii. General Miller lro~ırıl· 
mı§, General Skoblin kw,;mı~, 
hcırt$ı mugnrm.iye Pleııir;lmyn, 
meçhul bir scmıte git mi~ ..• JI azi· 

tyct, bu ... Bir ıara/ıan nc~riyaı, 
bir taraf tan tahl~il•al... Diinkü 
tcf riknda, Genemi Millerin Ey· 
liUii.n 22 nci çarşamba günü öğ· 
len ml;ti hulu~nınlc ii:rre G<'nc
ral Slmblinlc sözleştiği" Y cunıen 
- Uaf c sofcahlarının birleştiği hö
ŞP. VP. cfrannın planı r~simlc VP 

_,·azıyla tarif t'c tc~bit edilmişti. 
Bıı arncln 1 ı uc 41 numaralı bi
nnlnnn, 14 numaralı et'IP 41 nu· 
maralı t'illanrn arolnrında 150 
metre mesai~ Tmlunduğu da hay· 
dolunmu~tu. Dct•am: 

Bir beyaz Rus gcnernlinin kaçırtl· 
dığı yerden ] 50 mf'tre mesaf tdc bir 

ııo,•vet villa-ı ! Rnnclc\'U ki;ııeıdntle. 
için'if,. kızı) mslarm bnrınclıkları bir 
ev! Ö~lcm vakti ant ynrımnn h~men 
hiçnynk ntılmıv:ın bir ~okak: çünkü, 
lmracla tek lolrnnta ynhut kahve 
yoktur ve Eaat. her Pari11lin in iiğlPn 
vemf'~i yemek hınmmd:ı rlemir t;ibi 
kat"i karah olıln~u saattir •. 

Bahçe dm·arı arka!ımdaki ,.iJlaya. 
SoviyctJer sahiptir. Ecnebi miimrs!il· 
lere ait binalara nvnk hnsma~ı vı-. l.u 
binaları kontrol<' tiihi tııtnum, poliı;İn 
alahiyeti haridncle bnhm~mfonn cln· 

ir hcyneJmjJcJ nlıkiimrn ~umiilii dni· 
resine dnlıil. dr.~11 mi? 

Olsa olsa dvara mütq_a11lk olmak 
üzere mnll\ımıt toplnnahilir. Fakat hiç 
kim.;e kat'i izahat ,·crr.ınivor. 1Uitiin 

iiğrenilehilcnlerdcn :rnlnız hir huEusu 
ıney<fona çıkı ·or. O da 22 Eylülcle 
ö~len ' 'akti trrn volu karıııınna ı:?elP.n 

'1' 
mctlınlin <lPmir knpmnm, bu snk~, 
yerde otomobil birikmesi gcize c;arP ı• 
rak derecede çok otomobille sarılıtl' 
oldn~u! . · 

Fak~t· hu kadarla da fazla iferı f! 
l· ı . 1 < ı emıyor. Sit 

Samaqvon lar, artttkça artıyor .• d 
Reyaz Rus genl"rali knC)mldı ! fkıtl I" 
hir Rnıı ~enerali iz lnrakma<lnn kıı~~le 
lara knrı~tr. Tevkif milzPkk~reı:~;t' 
aranıyor. Fakat. hu te\'kif muzrk dır 
resi hiitün İlltikarnetlere tt>lsiıle 

1
,.. 

ha ımr.ak tamim edilmişken, kın·ı~ 
ra karr<aan bu ikinci ı:ı;eneratin k:ı 
da ortalıkta ~örföımez olu\'eriror!f , 

G~neraJ Skohlin arknsınilan ~ il 

dnm Sknhfin;n df" mi karmamı~ f~i~ 
~:ıt \'erildi? Gene ~iinJ1,.JiJer,Jen .. 1

t" 

hiri ele ~crmiy<"rek mi? Bundan 11ı6 l· 
ne C\"\'el, General Kntvepof. ka,· ı°e.t 
clu~u zaman <la hih·le olmu~tu. F'tı 1'dc 
hu sı:ırer i tinat nokto"ı olarak c h\I 
hiç rlı-~iJ~e General l\!illerin me~tı~jr 
vardı. Iltınıı ra~mı-n lıerlınn~1 •1 0ı. urhwu yakalamak nnvclr? J<ııh1 ~ 
6uçlm·u \'ukıılamak kahiJ oJnııYJlcıı 
tnıvıh? 1 

l\fil<fd,..iumumilik, 23 Eylül~e rs; 
mz bir şev yapnhilivor; lu~rkcsın. ~ıı· 
li!in ve milstanti1dik f'rin taki.P ,.~eri· 
haklrnk hnı::mnnrla tam ~alnhJ\'et 11, 

ni eclinehilmeleri idn resm; hir ~~e, 
meleyi vl'rine getirivor. 23 f,,•IU J,ir 
General 'l\fiJlerin knrmlmaı;m<~~~ =ıt' 
~n sonra. "mec;lıul" nleyhine ,~0 ~
rrnshel""'~k marl<lesimfen takihnt

1 
.: t' 

ln·or. Önr.e t:nde<'e hir C'ihet te• llab~ 
rlilehil ir: hu hailrıfo rol oynıynn l 
lar araba kimlcr<lir? ! ~ı" 

beraber lıurun \'esair arızalar dolayı· 
ısile macke yüze tamamiyle oturamaz 
ve bir hoşluk lurakabilir. nu bo~luk· 
ta teneffüı; esnasında ~ıkarılan hamızı 
karhontlan iharet harn toplanabilir. 
Tahii hu toplandıkça ve ilıtiynt ha
Jinrle trkrar yutuldukça insanı zehir· 
Jeyebilir. 

Dünyanın dört köşesinde 

J\lillcr ailesi, Bulony onnnnt '· 1'P" 
nında oturuyor. İki nite hiraracl11~1111• 
rr, koca l\lillerler ,.e iki kızları· 1'1i' 
siyle birlikte de oğt.ll:ırı, 4 odalı li• 
~ük bir evde ya~ryorlar. ! IillerİP geri' 
ri arda 1800 f r:ınktnn, yani l 5~ J11ll ~ 
kadar bir pnradan iharet. GeçıuJ1l 
için irlarc etmek znntri. tııf' 

Sabaha kar~1, Miller ailesinin ° r•• 
duğu e'in bulunduğu sırn evler 11

'1w 
fına polis!er geliyor. E,•c gelen P~eıı 
lere kapıyı Mnd:ım MilJer açıyor· Jı11' 
clisine vıırılıın ilk netirc]cr ıınlııtı 

Bunun da önüne gf'C!!lek lôzmıdır. 
Bciyle zararlı olarak kalım ho~lnğtın 
yapahileceği fan alıklara knr§ı ıta ted· 
bir almmı~hr. Bu ho~lukta kalan \'e 
toplanan hamız insanın vücmlundaki 
yanma maılP.nİ -çıkardığı hamm kar· 
bonun hur:ıila toplanarak zehirleme
mesi için herh:ın~i bir ytrindl' hir de· 
lik açılarak dışarrva atılma,.ı irap e· 
der. Açılan hu <lelikten dı~nrdaki 
kirli havanm it:eri ~irmcmcgini temin 
için hir de ~ühap takılması düşünül
mii~tiir. 

~te bu ı:;ühap böyle nPf t's alıp ve
rirken toplnnnn hamızı karhonu <h· 
§arı atarak hemen kapanır, dı~arclaki 
kirli lıavanm 1c;eri ~irmf'c:İnP f'nıı;el ~ 
lur. Bu siihahın tertihatt c;ok ha saı: 
suretle yapılnn~tır. Bn ho~hıkta top
lanan lıavanın dışarı çıkınncr hu su
retle trmin erlilclikten sonra lıa' aya 
olan ilıtiy:ı~ ta (siizgeç) ler va~ıtasiv· 
le temin edilir. İnsan pek tahii ve 
zaruri olan hava z yaşayamaz. nu 
eüz~cçler ,.a ıtn,.iyJe ha,·a ZPhirJi 1!;7.· 

larclan temizlenir \'C temiz Jıa,·n dn 
yutularak ~ıkarılıın fazla lıamızı knr
honlıı lıavanm yerini tntar. Havayı 
elizen , ... -.;hr.ı:e1: namı nltrntla ,·apılan 
bu alet1er ,·n::ıta ivle ha:;lamrl:ır. 
}~nk:ıt lıerh:mp:i hir "ıtrPtlr olursa ol
sun çok sıkı vivln!e hn~lnnmalırhr 
ki siir,.rcin dı~ tarafından kirli lıa,·a 
gırınc5m. 

Kullanılma tarzlıırınn ~öre fü:. 
j!eçler ii<;f' nvr.ılmıctrrlar. Kiiriik. or
ta, lıih·\ik. Fn!cat K uılnvmnz.m macı'•r 
{nhrikası orta re hii\ iik olmak Uzer«> 
iki rins ı:;iiz,,.cç vapı~aktndır Hizim 
de kahul eılilen hu "i~t<'nı<' c:iir<' lı3r<'
ket etrnf'miP. irap rrlPr. Biı1al'nnll'Ylt 
süz~eç rlenıli~i zaman K11:ılnnmızın 

orta ve hn"Uk ~nz~eçleri•1i lıatırlnma· 
mız lazımclır. Orta ,·e hüyiik siizg<'Ç· 

Yaptığım s a a 
Yazan: Jean Coctau. Çeviren~ 

G 

Vir Gül f 

Jül Vern'in hülyası ve hakikat oJan 
80 günde devria em 

Bu dilnya seyahatinin hikAyesinc baş 
lamadan c:vveI. bunu niçin yaptığımı l 
zah etmek ve okuyucuya teşebbüsümü. 
zü anlatmak lazımda. 

" Seksen günde devrifilem ,, hcc • 
kes c.=ıir. Jü~ Vem"in mektepte n:ü 
kafat olarnk verilen k<ıbı kırmızı veya 
yaldızlı l.>~ şaheseri, bu kitaptan alın • 
mış ve Şatle tiyattor.unun kırmızı ve
ya sırma ı;erdesinin arkasında scyredi. 
len pı:yes soeukluğumuzda bizi pe~in ~ 
den sürül:lemiş, lY..ze macera ve seya -
hat arzusunu haritalardan daha fazla 
vermiştir. 

- Livcrpula bir s·.atten evvel varır 
sak sana otuz bin lira var, kaptan! 

Fileas Fogı.:n bu baykırl§I benim için 
İno;anı denize çağıran bir davettir; ~i -
reğe tutunmu~ gemiciler Liverpulun u 
zaktan göriilen ışıklıırına bakarken ma 
kinistlerin sırtlarırr..!a harekete getir -
d ikleri bezden ibaret olan deniz kadar 
hiç bir okyanus göztımc muazzam gö. 
rünmez. 

Vern'1n romanın.n mevzuunu bilir -
ıiniz. en ufak İ§lerınde dakikası dakika 
sına, makine gibi haı eket eden Filc::s 
Fog yeryüzünün (nakil vasıtalarının 

sürati dolııyisiylc) kiiçüldüğünü ve 80 
günde devrialcm seyahat,: yapılabileec 
ğini isbat ~der. 

Seyahatinde taki pettiği yol şudur: 

Londradan Süvcyşc kadar, tren ve. 
ya vapurla: 7 gün. 

Süveyşten Bombaya vapurla: 13 

gün. 
Bombaydan Kaltütaya, trenle: ü~ 

gün. 
Kılkütadan Çindeki Honğ Konğ şeh 

rine vapu:Ja: 13 gün. 
Honğ Konğdan Japonyadaki Yoku.. 

hamaya, vapurla: 6 gün. 
Yokuhamadan Sanfransiskoya, vapur 

la: 22 gü"l. 
Sanfransiskodan Nevyorka: 7 gün. 
N evyorl.tan Lonı:lraya. vapur ve 

trenle: 9 gün. 
Yekfın: 80 gün. 
Bu hes:ıp üzerin~, hemen o ak'}::m, 

y;ınma panportu ( N. aymuncuk) i• r ; ı 
deki Fran:lız hizmet~isini alıyor. ·n ı, 
b:ınknot çrmtalraını yüklüyor ve pı:-li 

hafiyesi f\ksin bütün gayretine rağ -
men yola çıkıyor. Polis hafiyesi Fiks 
yanılmı§tır. 

Foğu 1ng:ltcreki bir bankayı soymt:§ 
bir hırsız sanmakta ve bu güphc ile ıtcn 
disini takip etmektedir. 

Kitapta şunlan vkuyoruz: 
" Bu kadar dakil::ısı daı·:Josın3 iş 

gören bir a<lam na~ıl olurda ~yle bir 

gün hatasında bulunur? Nasıl olur da 
dönüp Londraya geldiği zaman, 20 ka. 
nunuevvel olduğu he lde, 21 kanunuev 

vel zannedu? Demek tngiltereden ay. 
rılalı 80 gen değil, 79 gün olmuıtu ha? 

.. Bu yar;hşlığın tebebi gayet basit • 
tir: 

Fılcas Fog seyahatinde bir gün ka -
zarunıı;tır. Çunkü liC}ahatini hep §arka 

g.'dcrek y«pm.J.§tır. Eğer garl>e doğru 

gitscyıdi biıakis bir gün kaybedecekti • 

"Hakikaten §2.rka doğru yürürken 
mütemadiyen güne~in önünde gidiyor. 
du ve günler her derecede dört dakika 
kısalıyordu. Yeryüzünün ~ev:esi 360 
derecedir. Bu da, her derece dört daltı'
ka heııabiyle, 360 dere:e tam 24 naat 
eder. Bu suretle hiç farkında olmadan 

bir gün kazanılır. 

.. BilJka şekilclc izah edelim: Şarka 

doğru yürüdilkçe güneşin seksen defa 
battığını görüyorıdJ. H&lbuki, Londra
daki ark;ıc!a§lan güneşin yetmiş dokuz 
kere battığım görmüşlerdi. 

Eğer Paspartunun saati günleri kııy 
detscydi, bunun farkında olacaklarclı" 

İ§te V ern kitabı bu hiç beklerı,:ıme • 
yen gün üzerine kurmuştur. 

Yine bu gün r.a}'csindedir ki Fog 
mağlup olmaktan kı.:rtuluyor, bahıi ka 

zanıyor ve Allahaabat ite Benares ara. 
sında Hindli dulların işkencesinden 

kurtnrdığı Hindli genç k::ı:lm Avucla ile 
evleniyor. ( Arkası t•ar ) 

ca, taaccüple başını s:ıl!ryor. btiıt 
- Kaçınlrş mı? M°<'sulü Sk

0 

mi? d~tıı• 
Kadın, iki elini hirdcn kıın~dedi' 

rak, bu kınıaati tedehhli§le re 
yor: _ cıt• 

- Faknt hu t:ımnmile imknJl· 
dır! ·,jıJt'"' 

Ertesi gün de bir Rus ı;azetecı. 
ıöyle diyor: 0ııi· 

Sk hl• • otof11 • - Biitün gece, ~ o ının 1ııbı' 

linin herhangi bir ,eve çarp~i~/mıılİ' 
leceğini, bir otomobil kazası 1 ~ ~ 0,.t~ 
ni dtişünclük, Skoblin bircl~Jl~l~~e ge" 
ya çıkacak ,.c kocamı hırl " 
tirecck diye umcluk ! kkıDdB' 

- Y n ~imdi. Skohlinler hıı • 
ki clü~iinreniz. ncrlir? ·..ıirtı1'1 

- Plcvis;kayımın hn snc;t~ ~;e 1ıııt' 
olduğunu lıavsnlam nlnııyorf nııcııc1 
ta bizzat Skolılinin (le ... O, r olıillt 

. K d' · oto"ll .. konu am:ız hılc! en ısı, 
1 
.• 1cdtv 

kc ıı .t 
alilkah hirknç frnnsızcıı . 1 ir fCı 
hnc:ka Fransız cliliııe ııit hıı: ' 

bilmez! • r· 
Mnclam Miller, içini c;ek~r°si:·k i)~l 
- Evet· hiz Skohlin ııı e bıılıııJ" 

' btr dnsttnk \'C çok clefn hcra b~ 
<l t.ocnııı -

duk. Hele eon ,;_inler c Bcll oıı 
\•una SkohHnle dola~ıyo~dU·dair 1'0"' 
!arın Kornilof ~enliHerı~c 
nucıtuklnrmı snnıyordunı. rn!;tırfl11" 

il .... h" 
Skoblinlnin lınyntmı ınn tıı 

Miller ailesi mulıitin'1e ynd'!
1 

kikRltan çok <lahn mü!ıint ı. ,.c J.rO" 
Uzn\lara seynlıatler ,.npnn btJ F 11

; 

•-·1· h )un"ıı {i ıti· di mah hir otomn .. ı 1 il arın ·~ 
,;enerali, nasıl bir önıür E ) 

ııor ·r Arkası 
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düşündü 
1 
:::ç. .. 

teçcn kızı bir türlü aklından çıkıru - öyle mi? Sen artık benim elimden kur 'ŞUlD Avua 

~J 

lO. 
• Kroa bYev S2 -
• .AJtm 1~1 -

82, • Jlllnknof 2i0 -
23 . 

~r Uzun Hasan gelinceye kadar 
'~ bc:..Jeyemedi. Saniyeler ona saat 
~ ~Uzun geliyordu. Bu iıte nasıl ol 
'tia • tchlıkeye girecekti. Şahin 

~~dıucn kcndı'smi bir ug:ık yerme 
\o~or, i. abnıda ilıarlıyor, üzerine yli 
~du. Kr<ılhk hazinesi bulunduktan 
\i belki de öldürecekti. 
ıun licısanı sab.rtızhkla beklerken: 

t...' Gc~jikten sonrane yapacağız? .• 
'it dtiıündü. 
~'ttt !iaııan geldikten sonra ne yapa 
~dı? 

~~en yerinden fırladı. Hancıya 
'b 1'1.ni uamağa gelecek Uzun Hasa. 
~lirada beklemesini, hiç bir yere eit 
~i tenbih ettikten sonra dıprı 
' l>oğı u Şahin reisin bulundutu 
'leldi. Kafaama koymuıtu; rc=•ı 
\ etekti ... Bunun ba§ka ~aresi yok • 

't1ı~- b . . . ı· u ,"llZ, u cmayt'tı ıız ı tutması M-

' ~a" ~gını hazırladıktan sonra hancıyı 
ira çafırdı. 

ı:::_ liancı baba, dedi, sen burada n: 
'CQ.ıyoraun? 
'-t>· 

'"4'r ekmek parası r .. 
'Paraya çok ihtiyacın var mı? 

\...., ,tlbet var. Olmasaydı burada 1-ck 
!bit.od' " un. 
'bcmck çok p11raya ihtiyacın var? 
'Elbet... 

... ~ liiç i§ yapamadan çok para ka • 
"'qlak iıter misin? 
""'ti . ' m ntcmez. Ama it yapmadan 

ltltar.ılır mı? 
\ leazanılır. Ben sana kazandırıca-

~Yar kurnaz bakıılarla ömeri sllz· 

\~.~.ına sen çok l§ yapacakaın cali. 
~ı. 

~r, bu ıöz1e ibt.:yann her ıeyi •n S: Olduiunu hisseder aibi oldu. 
~ tıı. Kalbi çarp:nafa ba§ladt. ihtı • 
i dof :u .c>yliyordu. 
'tıldiıi çok it ve lıem de gUç bir it 
~ctlttı. Fakat bu itin yapılması la· 
~ Şab.=n reis !yi bir adam değildi, 
~ıı 61di:rmekle gUnab i~letnt olsun. 

rı.cıy:ı döndil • '8 . 
' en n~ yaparsam yapayım, yalnız 

hra kazanacaksın .• 
' ' \r apacatm iıi ben de bilecek mi 

~ •itecelca=n. 
\ ~ he:- 1eyi göze almıttı. lcabeder 
~e~ da öldlfrecektl. Bayle dOtU . 
~ ~uk"tki odada bulunan adamı or. 
'\ kııc..racafım, dedi. O çok Jrotii , 
~ "-ıtsıt, insanlan ezen 'bir adamdır. 
..._ cı Ömeri futa .CSyletmedi: 
~''na ne, dedi. Nasıl adam oluısa 
' '1.dem ki sen bu t.§i yapacabm 
't ~~ lana bir akıl öğreteyim. Bana 

~n nr. 
'- -~ fena adam olduiunu ben de 
~ ~ Sen bu iıi yaptıktan M>nra bu 
' Ur1tnazsm. Hemen kaçmalnın. 
~ol da öğretirim. 

sı: Saıaıı. bir çocuk p,i' yerinden 

\$,;::ncınm üzerine ablch, o -
~ 

1 
Cll &özünden iSpUyor ve ıılo

~ ~htiyarı iki elleri arumda hava. 
~ tarak yere bıraktıktan 10nra 
L' ~ reialn bulundup odaya 
~-....._ leepının lSnUne ıeıd:li ftlat kaL 

~ &ibi çarp>yordu. 
'e.... 81diınnenin kolay bir il olma 

' ~U. Bir an içinde YUgeç
.__ ;:: 9erir ıibi oldu. Fakat Çe • 
~" 'ti.. bekııtan &özlerinin önüne 
\ ;~ 11111 bu esnada .:.çerden tiddetli 

' ' ~. Çeçen kızı: 
' ~ - eenl lttmıiyorum. Di. 
~ ,--.. ........ 
~. 9e~ tilrırç; de biliyorsun 

tulamazsın. 

Tekrar kız:n çığlığı duyulunca ö • 
mcr fazla bekleyem:di. Kapıyı itti. Ka
palı idi. Omuzunu d&yadı ve bütün kuv 
vctiylc abandı. Kapı çatırdayarak ar • 
ka ;>ına kadar açılmııtı. 
Müthiş bir gürültü olmuı, Şahin reiı 

ele kadın da korkarak bir kenara çekil. 
mitlerdi. 

Bu glirUltU ömere harikullde bir ce 
saret venr}ş, vaziyeti tamamiyle unu~ 
muıtu. Şimdi aklında bir tek fCY v:ar -
dı: Şahini öldürmek .. 

Yıldın ;m sürati ile reisin Uzerine a. 
tddı ve yaJrasından yakalayarak dıtarı 
çekmeğe başladı. 

Ömer, Şahini kıım önUnde öldürmek 
istemiyordu. Bir hayli ıarap lçmiı bulu 
nan Şahin reis, ömcrin vaziyetinden bir 
fCY anlamamıı: 

- Ne oluyor ... Nereye gidiyoruz .•. 
diye söyleniyordu. 

Kapının i:>nUne geldikleri vak.1t, gü _ 
rültü üzerine k~an hancı: 

- öldü mil, İJ bitti ıni?. diye soru· 
yordu. 

Şahin reis, kapının önünde süratle 
keskin han~er.ini çıkarmııtr, 

Ömer hançerin parladığını &ö. i.•nce 
ıUratlebir d:yle reisin kolundan yakı. 
ladı ve öbür eliyle kendisi de hançerini 
çekerek bütün hızı ile Şahinin karnı • 
na sapladı. 
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Şahin, 1.açafın tesiriyl: derhal yere 
yıiılmıı ve elindeki hançeri ~r tarafa 
atmııtr. 

- Ah alçak .. Beni öldürdün .•. 
dikten sonra upuzun uzanmııtı •• 

d 
l\lerclme!t 41 " Af)'Oa 1.1/J .. 

e· t 0 ç fındık ı • 

Ömer onun yanında fazla durmadı. 
Kmn yanma seldi. Onu kuvvetli kolla 
narasına aldı. 

- Ne yaptı .ana dedi. ıeni çokürdü 
mil?. 

Kızın rengi bembeyaz olmuıtu. 
Titriyordu: 
- Sen ne yaptın. ne yaptın?. Çok 

fena .• 
- Ni;fa fena. Sen ikurtardım iıte ... 

Genç kız minnettar &özlerle öıııerin 
&özlcrini:ı içine baktı. Sonra: 

- Se:ı ne yapacaksın .. Şimdi ldunna 
yalım, kaçalım ... 

Genç Tuz; ıö.zünU bitirmemifti. Bir •:. 
lih eeai odanın içini dunwıa boimuı. 
Ömer: 

-öf .. diye cUırc) erek yerinde sar. 
mtmııtı. Fakat yıkılımdr. Kın beli:ı • 
den kavrayarak bir kenara çekti. Sonra 
ıUratle cerr. döndü. 

Şahin reis plftOYunu bofalttıktan 

aonn ıllrilnerek yerde duran hançeri 
allDIJ, bir eli ile karnını tutarak Ueı'll -
yol:'du. 

Ömer ctı·afına bakındı. Hiç bir gey 
yoktu. Hançerini Şal-in reise 11pladıiı 
cibi bırakmııtı. 

Şimdi iki yaralı karıı ka111ya ıcliyor 
lardı. Şahinin yaruı daha atırdı. Fa. 
kat elinde hançer vardı. · ömerde he 
kendiai.ni mü:Waa edecek biç bir !CY 

yoktu. Reisin Uz:erine atılsa hançer dar 
besini yiyecek, kaçmak aklından ceç. 
mediii gibi buna i.mkln da yoktu. 

Şahin gittikçe yakta1ryordu. tki a -
dım ımsafe kalmıt, diflerini 111an11. 
kuıtı ıözlmni. ömere dikmitti. 

Ancak yumrufunu 11kabilmif ola:1 
Ömer, Şahinin Uzcrine atılmaauu bek. 

Jiyordu. Muvaffak cJuraa bilepc!en 
yakalayacak, aksi takdirde hançeri y;. 
yecekti. 

Şahin kolunu havaya kaldıhmııu. 

Boşlukta ıimsiyllh bir perde dalga. 
landı ve ı ciı bu perder.=n •ltında boc• 
tırnağa, örtüyü Uzcıindcn atmak için 
uğraımağa batla:lı. O vakit Çeçen kızı: 

- Durma Uzerine atıl.. diye haykır. 
eh. 

( Ar~ım var J 
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OPEhnı. • 
Saat 20,30 da (DiLMECE)' S perde 

komedi. P.ızar ROnlerl saat 15,30 da matine 
Yazan: G. D. A. Blrnbeau; 
TOrk(esl: A. H. Akdemir. 
COCUK: 

Cumartesi, Cartanıba saat l4 d, 
f,Af'ONTEN BABA 

Yaan: Ehem Reşit; TOrktea( Cemal Reşit 

ŞEHZADJmA$1 
TURAN 71YATROSU 
Da ıece aut 20,IO da 
San'alkAr Naıit Tt ar. 
kadafları; Okuyucu: 
KG~ Semiha Ye lıfl· 
şel nl')'elell "Dalpan. 
cılar" komedi 4 perde 

ERTIJCRUL SADl 
TEK TiYATROSU 

KADJltOY 
Süreyya alnemasında 

Puarteıl aktamı 
llAllLET. 

Şehıadd>tıtı Ferah ılnemada buırDn, lnı 
gece 2 bOytlk fiJID: Savoly Holel (Hanı 
Alber), Yetil Domino (Danlel Darleus) .. 
Gece lllveten: hnaall DümbWlll Te arka
daıları, Taryele Te Hafız Burhan konseri 

Pazartesi gQnü akıamı Dilmbüllü 
Kocfıköy Kn~ctm Tiyatrosunda 

~ 
Bt..:GCN Ki\L.1-( \CAK YAPURLAR 

Saat Vapurun adı Glttl6l 1101 
l 8 Mersin Bartın 

20 Saadet Bandırma 
l 5 Bartın Aynhk 

6.30 
15.40 
9.30 

GP.1.ECEK YAPURLAR 
Saadet Bandırma 
Anafartıı Mudanya 
DumJupmar Mersin 

Konferans 
t'sküdar Halkevi Tarih, Dil Ye Edebi

yat komileılnden B:ıy Re,at Kaynar tara
fından <lrııcte tcrhi)·esi) me,·ıuu üzerine 
;\·ann ııaat 20 ıle Hnlkcl"l saJonunda bir 
kon reranıı nriler.ektlr. 

Paris canavarının 
muhakemesi başladı 

öldürülen altı kişiden yalnız 
birinin katili olarak Vaydman 
arkadaşı Milyon'u gösteriyor 

Vawlmnn·ıa s11c ortn'iı ' Milyon karıı larp,·a •• -

Altı kitinin katili Pariali canavar 
Vaydman'm mUhakemeaine baflandı. 
Katil, aııçlannm hemen bepainl itiraf 
etmif, fakat yalnız Leblon ismindeki 
adamı kendisinin delil, ark&dqı Mil· 
yon'un &ldilrdUttlntı töylemlftlr. 

Multüemenln ilk günU katil mah
kemeye gayet heyecansız Ye biru da 
hislerinden uzak bir halde girmiıtir. 

Cinayetlerini İspata yarayau deliller 

kendialne g!stedtdlği n.man, bunları 

tanmuJ ve onlar hakkmda eonılan su
allere ~evap vennittir. 

Yalnız, katil buı noktaları iıah et• 
memft, ban ıualtere de ''Bir §ey ılSy
leyemem,, cevabını ftfllllttlr. 

Vaydman yakalandıktan conra, CYin· 
de yapılan araftmnalarda kırka yakın 
adı-es yuıh bir defter bulu:ıdutu ma
IQmdur. Mahkemede 1rendlılne bu hu· 
ıuata ıu IU&1 IOrulmuıtur: 

-.Leb1011'dan .çaWsfmı,I bu C!cfter U
aerlne 'bui adtffler Ye iıimieı: JUUUJ
amız. 1'Unlar ne4fr? 

işaretler: ·-

- Bir ıey .ayliyemem. 
- Beı muhtelif isim kullanarak, ha-

riçten aldıtımz o tnıilizce ve Atmanca 
mektuplar nedir? 

- Bir fey sayliyemem. 
- Muntazaman mektup aldıitnız bu 

Hart, Hımiıt ve Koppek iamJndeki 
tahıslar kimlerdir. 

- Öfrenemeıainiz, 
- Kotduilr'e sizinle beraber Ciae-

cek bir kadın aradıfınıza dair ıuetc
lcre iltn Yennlp!niz. Bu IJ!nlara bir 
cenp aldınız mı? ' 

- Hayır: esasen bu iltnları nisin 
verdiflml de bilmiyorum. 

- Münaaebata ciritıne'k istecliliniz 
bir iki kadın daha var. Bunlu tekliRe
rinb: kabul ~iler mi? 

- Teklifime a.:evap vermelerini iste
memlftim. Bu hususta bir fey llSyliye 
meaı. 

Suçlunun bu llNtemadi surette cevap 

yermekten çekinmesi üzeriııe hS.Jciın 
(Arialı 7 i1tcidt 1 

Yeniyi inkAr 
YAZAN: Sadri Ertem 

Kuvvetlinin, yeninin denebilir ki ilk 
vufı inklr edilmesidir. Kuvvetli ve 
yeni eskiyi yerinden ıöktiliU, boJ ruh
lara kalıp ve h&yat ver.dili için adetS 
inlanlara mutad olmayan bir hayatın 
kapısını açarlar. Bu kapıdan girmek 
unılcbiı kadar kolay delildir. BiDıaua 
bu yeni açılan ufuk. ve yeni 1n1mara
lar sanat gibi inMıım en bUIU, en 
samimt itiyacllariyle a!lkadar olan 
mevzulara atla ldı:ı batlı bulunmak 
tadır. 

Bir !tfe "elini,, diyen insan bu 
hükmünü verirken "bapm atrıyor,, 
yahut: 

''- Portakalı acverim.,, ıibi bir lrJ
ldim verıni1 delildir. JCenclinıUI yok
lamaktan. ve midelerin itiyadlanna i
taattan ibaret olan hilkllmlerle, bu tcY 
güzeldir diyen in1&nm arumdald fark, 
"giizel,. tellkkialnln bize hariçten 
empoıe edilmesinden ileri ıetmekte

dir. 
Çocukluiumuzda, gençlilinıizde ter· 

biye ve telkin vasıtaları mlitc:nadlyen bl 
zl birçok "ıüzel,, mefhumlarma ballar, 
buna karp gelaıek, bunun yerine bir 
batka teY koymak herkesin harcı defil 
dir. Bunu an•.:ak yeni dolmakta olan 
bir hayatı kindi ruhunda hiıseden in
san ifade edebilir. 

Bu adamın ileriye aürdiiill n:oJta· 
leaJar her ııyden evvel yo~ti itiyad
lar halketmek, eıki itiyadlan aöküp 
atınak, alı1ılan ıeylerin yerine alıtıl· 
mıyanlan koymak istef. Ba sebepten 
pyet tabii olar.ak mukavemetle kar
fllaF. tnklr ~itmek, kabul edilme
mek, gUler bir yUsle karıılanmamak 
yeninin tilndır. 

Fakat bu yeni. uydurma, hUlyadan 
doimuı acaiplik değildir. Uydurma 
olmacblı için hayatiyeti, canlı bir aira· 
yet tudretf ftrm. Bu ı!rayet ve can
lılık yeninin ilerleme ıeyrini ta ken
ecler. Bu seyir bir mUcadelenir. ta ken· 
disidir. 

Mii'.:adelenin we-unr töflece çis
mek mUmlırllndlr: 

El1dnin mukavemeti, yeninin canlı• 
lık vt ılra,eti. 

Yeni ile eakiniıı bu açık meydan har
binde harp yalnız yeni ile etki arurn
da delil. yeninin kendi laflan a~ 
da da bütün kudreti ile denm eder, 
y eııhıiıı aaflanndüi milcadele de bn
dini inkar plrlinde ortaya atar. Yeni
yi ıeldllendiren, ileri ıUren adam biı: 
takım mua'rin kuvvetlere sahiptir. Bu 
muavin kuvvetler kısaca tabiriyle liy 
liyellm mubllidler4ir. Bu 111abJJidle· 
rin ldStil eser vermek ıib\ kuaurlan 
olmakla beraber cereyanuı çıiut • 
kantıfmı yapmak ıibi hizmetleri de 
vardır. 

Her hizmetin mutlaka yüklek ve 
mu.tana bir mahiyet uhibi olması 

ılı:tua etmes. Yeniaialn murrin kuv· 
vetl, yani çıfırtkanı zaferle brp1aftı• 
ğı saman derhal kendinin yı.nm hiz· 
metini bUttln:ın yerine koyar haldkt 
yenillfi temsil edene kU'ft cephe alır. 
Bu cephenin kaYpm iki m cephenin 
kavgasından daha hararetli olur. 

Çünkü mukallic!, her saniye tesiri 
altında bldılı inaanr hatırlar. Bu in· 
sanın nlif uzunu ruhundan •ilmek için. 
kAr derhal anllema. 
ruhiyle cidal eder. Ve rtJhunda bir 
baskı. bir beyull halinde yqayan 
kudreti .akUp atmak için yapılan ce
hit sadt\:e birp cehlttir. 

Dev &il>i hayat ve bu hayatın bir kütı. 
inkipfı önünde cüce nah gözlerini ka 
par ve: 
"- !bhvoldu, o yok., diye kendine 

telkinler yapar. HWyuiyle bqb&fa 
kaldı&ı müddetçe memnundur fakat. 
hayat, aeder, mukallidin riiyu1llı bo
zarlar. 

Bu z;amanda bakik! yeninin Jr.ahrama 
nı iftiraya ufrar, tqlanır. Ve inklr e
dilir. Onun için yenllili geti~en M.!'At• 
kir. derhal le'V'ilmez, 
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Kırşehirde Atatürk günü kutlandı!Son dakika: 
--·~------~~~--~~~-

B ü g ü k önderin tarihi 
bir hitabeleri 

Hatay' da 

Türkleri 
Araplaştırmak 

istiyorlar! 
Hnlep, 24 (Hu uJ) - Elbeyli , 

Tiirkmcn kijy(erimleki Tiirkleri arap· 
lrı~tırınak hu usunda faaliyetler sar 
folıınnıaktallır. Ba~'·unılan te<lhirler· 
~!en hiri de Lunlarm tabi oldukları 
'~arahlu .. kazasından alakalarını kese- l 
rek Bap kazasına raptetmek İgtemele· 
ridir. 

Bunun için sahte mazbata yapıhm~ 
ve sahte imzalarla arizeler hazırlan· 
mıştır. J" endi namına sahte imza atı· 
Jnn J<:lheyli Türk aşireti rei i Ahmet 
Himmet kendi arzmu hilafına yapı· 
fnn hu muameleden dolayı devlet ve 
ll!andater hükumet makamları nez· 
dincle protestoda huhınmu~tur. 

Halep, 24 {JJussui) -Cezire mm· 
taka ınr Suriye<len ayırma hareketi 
t•traf mda yapılan tahrikat daha ,·azih 
bir ~ekil almakt:uhr. 

Arappmarı iı;tihh:ırat zabiti Erme· 
ni!eri Ye Kiirtleri muntazaman ::.iliih
landınnnktadır. Bunlardan maada, 
Şahin oğullan ile muhtelif a~iretlere 
ait rli silah tutanların defteri lıazır· 
lanrm ve kcnc1ilerine de kafi miktar· 
•la si!alı te,·zi oluıınnıştur. Arappma· 
nnıla silahlandırılan Ermeniler A· 
'\tplııra kal"§t nümıı)i ler de yapmış
!:ırdır. 

Antakya, 2-1 (Huc~·i)' - Kesep 
ı•;ılıi) e.sintle altı ay miiddctle ikamete 
nıen ur edilen Zeki lr uzinin affodil
nı"~İ İ '.:in hazı Arap mahfelleri ile A· 
fo, ileı t:ırnfmdnıı miiracaatJar yapıl
mı~tır. 

-o-

ispanyada 

Aldılar mı, 
Aimadılar mı? 
Madrit 24 (A. A.) - Cumhuriyetçi 

lrr, TeruC"li zaptetmek suretiyle ayni 
namdak.: eyaletin odörttc üçünü elde et 
miş bulunayorlar. 

Fethedilmiş olan cırazi, bin kilometre 
murabbaından fazladır. Ahalisi, 40 bin 
kişi olup 2C bin.= Terueldedir • 

ötekilerin dediği 
Saragosa 24 (A. A.) - Aragon rad. 

yosunun neşrettiği bir tebliğe göre, 
Teruel cephesinde Nasyonaı.:st kıta1a -
nn inkişafı devam etmektedir. Maama. 
fih sis bu inkişafı güçleştirmi~ bulu:ı • 
maktadır. 

* YUGOSLAV Başvekili Sitoyadi· 
noviç Bcrline 15 ik:r1.:ikanunda gele
cektir. Berlinde dört gün kaldıktan 
sonra Esse'ye gidecek ve oradaki sa
nayi müesseselerini gezccekt>r. 

~ PA~!Ste na1~1:yat şirketlerinin 
kamyonla tevziatta bulunan müstah
demleri grev yapmışlardır. 

* AMERiKA hükum~tinin B. Van 
Zeeland tarafından teklif edUC'n beyne} 
milel bir para kontrolü ajanı.ı ihdasını 
düşünmekte olduğunu bildiriliyor. 

• JSVIÇRE hükumeti Şanghayclaki 
maslahatgüzarı Lar.dy'yi '.ı'!irkiye ve 
Bulgaristan orta elçiliğine tayin etmiş
tir • 

o ALMANYA ile Estonya arasında 

bir hava mukavelesi imzalanmıştır. 

• ÇEKOSLOVAKYA ile Belçika ara 
sında, t~.:aret ve sanayide gön:illü ola
rak çalışacaklann mütekabilen kabulü 
hakkında b'.r mü.ddettir yapıl nakta olan , 
m~z~kereler bir anlaşma ile neticelen 1 
mıştır. 

Kn}ehir, 24 (A. A.) - Ulu Ön.de
rimizin Srvastan Ankaraya giderlerken 
Kırtehire ilk ayak bastıkları gunun 
18 inci yıldönümü bugün çok •.:anlı te· 
zah:iratla kutlanmı§, Atatlirk anıtına 
resmi ve hususi mUesscseler tarafından 
çelenkler konmuş. nutuklar söylenmiş. 
şehir b8.§tan başa donatılmıştır. 

.. Kır§ehir,, gazetesi Büyük Şef'in 
o zaman Kırşehirde irat buy urduklan 
ve şimdiye kadar hiçbir yerele intişar 
etmiyen kıymetli bir hitabelc-riyle Kır 
şehir gençliğ:ne hitaben elya:zılan ile 
yaz.dıkları bir hatıranın fotoğrafını ne§ 
retmiştir. 

Hitabedeki "Müstakil yajamak için 
feyizli vatanın tem:nine muhtacız. 

çizdiğimiz bir hudut vardır. Bu hudu
du ecnebinin elinde bıraknııyacağız. 

Emniyetimiz pek kavidir. ,. r ~çala:ı 
e}siz Kurtancrnrn ne sarsılmaz ve ay· 
dın bir imanla ulusal savaşa giriıtikle
rinin canlı bir örneğidir. Bu~ün Tı:.irk 
ulusu bu idealin tahakkukunu görmek 
le bahtiyardır. 

---0-

Deniz Bank 
lay:hası 

Meclisle göıüşiilmeğe 
başlandı 

Ankara, 24 (Hususi) - Meclisin 
buıünkU toplantısında diğer birçok 11-
yihalar arasında Edirne'nin HacıbaJ -
kadın mahallesinden Ali Osman karısı 
Seyyidenin yetim maaşının iadegi hak 
ktiıdaki arzuhal erl.:ümeni maıbataaı 

ile askeri fabirkalar harp sanayi l:ıtala· 
n erlerine verilecek yevmiye ile dev
let hesaplannda liranın esas ittihaz c· 
dilmesi ve müteaddit zevata hi.dematı 
vataniye tertibinden maaı tahsisi hak 
ktndaki kanuna bağlı cetvelde yazılı 
maktu kaydının katdmlm.ası hakkında 
ki kanun lfiyihatan kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisinin bugünkü 
toplantısında Denizb3tnk kanun layiha· 
sının da müzakeresine başlanmıştır. 

"Dcnizbank,, yerine Deniz Bankası 
denilmesi hakkında verilen takrir üze 
rine madde encümene iade edilrr.iıtir. 

Müzakereler esnasında İktı:oat Vekili 
ve Ziraat vekili Şakir Kesebir, banka
nın tarrı teıekkülü ve sermayesi hak
kında izahat vermiştir. 

Meclis pazartesi günü toplanaı.:aktır. 

lktısat vekilinin ıözleri 

Bankanın sermayesi hakkında tktı • 
sat ve!;.]imiz demiştlı- ki: 

Dinlediğimiz mütelcalar arasında 

muhterem hatip biraz yanlış tasvirde 
bulundular. Teşkili n:evzuu bahis o • 
lan deniıbankın hiç bir parası olmaksı
zın, eski\ işe yaramal bazı dubalarla 
ve vapurlarla işe başlayacağını işaret 

etıtLş oluyorlar. Hakikat öyle değildir. 
Deniz.., .ıka arzetm!ş olduğumuz 50 
milyon lira sermaye tahsisin.1 ihtiva e. 
diyor. Bu sermayenin 27 milyon lirası 

bugün bu yeni bankanın bünyesinde 
toplanacak o1an muhtelif deniz mües -
seseler.:.nin getireceğı ekseriyetle ayni 
bir mi!=~ar da nakitten teşekkül ediyor. 
Bu miktann haricinde daha 23 milyon 
liralık sermaye farkı kalmaktadir ki, 
bunu da ~ine kanunun maddesinde gö 
receğfoiz gibi müessese tedricen karın 
can ilave edeceği paralarla ve bütcenin 
yardımiariie temin edecektir. 

-n-

Bugün Noel 
Bugün Frenklerin Noel yortusudur. 

Bu münasebetle d•:in gece ~ehrimizde
ki kiliselerde ayinler yapılmı§tır. 

Pnpanın Nod Nutku 

Vat:kan, 24 (A. A.) - Papa, bu 
sabah bütür. dünyaya hitabe:ı söylediği 
nutukta, A1manya'da bugün Katolik
lere yapılan ml•ameleyi çok şiddetli 

kelimtlerle protesto etmi.,tir. 

Japonlar Ameı ihan 
sulaı ına 

Torpilmi döke
ceklerdi'? 

Vaşington, 24 (A. A.) - Bazı şa· 
yialara göre, KaEforniya c.cnubunda 
h,rekette bulunan bir muhrip filotillası, 
sahil yakininde Japon şalopalarmda a· 
raştırma yapmıştır. Bunların bazıların

da :ıahirde tehlikesiz olar. torpil boru
lan bulunmuştur ki, bunlar, deniz 
mahfellerine göre, birkaç dakika içinde 
kurulabilecek şekildedir. Bu ~ayfaların 
tevsiki henüz mümk-Jn olmamıştrr. • 

---o--
Uzak Şarkta 
harp tekrar 

alev:endi 
'(Üstyam: 1 incide.) 

kikn ~adar uçmu!lardır. 
Lastar adası Bonğkonğ fngiliı ınüs

temleke~ine bibi bulunmaktadır. 
"Solcular" Tevld/ Olunuyor 

Tokyo, 24 (A.A.) - İyi bir mem· 
hadan alman malfımata göre, solcu un 
surlar arasında yapılmakta olan tev· 
kif at <fe,·am etmektedir. Fakat hu 
teYkifat geçen günlere nazaran daha 
azdır. 

Dahiliye nazm Tok"yo \'ali-ini az
letıni~ ,.e yerine emniyet müdiirünü 
tayin eylemi~tir. 

'Artıh Mulıali/ Kalmadı ... 

Tokyo, 2·1 {A.A.) - Parlamento 
26 Kanununuevvelde toplantıya çağ· 
nlm1f ttr. İçtima deHesi ayan mecli· 
sinde imparatorun Jım:uı11 ile yapıla· 
cak merasimle a~ılacaktrr. 

"Halk kitlesi" partisi taraf ın<lan 
na~vonalist pro:;ramm kabulün muf 
rit ;olcu iki mebusun da tevkifi üzeri
ne hiikuınetin Çin ~iyasetine knr~ı hiç 
bir mulıalefet olmıyacagr zann<'<lil· 

mektedir. 
• Çin'in ılfıJ.-aı·emeti 'Artnrnl> .•• 
Ilankeu, 24 (ı\.A.) - l\Jare~al 

Ça~kayşek, Vuş:ıng'claki u~~11~1i ka· 
rargalıta O. N. B. mulıahırını kabul 
ederek kendisine şu beyanatta bulun· 

mu~h1r: 
''r.in milleti J npon salgınına kar§ı , "' 

iddet1e muka\'emel göstermege azmet 
miş hulunmakta<lır. Çin filhakika 
son zamanlarda cephelerde mühim za 
yiat \'enni~tir. Fakat millet ye~iden 
rnulıarehe kahiliveti ~ükeck hır~ok 
fırkalar çıkarac~ktır: Harp ne ka
dar uzun devam ederse Çinin nmka
vemcti de o clercce fazlala~acaktır. 
Cephelerdeki harpten ha~ka Gerilla 
Harbi de edilecektir. Çine silah ve 
rephane getirilme"-İ talııninlere uygun 
bir tarzda terelli eilecektir.'' 

A mr.rilmn • Japorı Zırlılı l' arı~1 •• 
Vaşington, 2·t (A.A.) :-: Aı~irnl 

Leahy'nin Huı,·elti ziyaretnp mutea
kıp l 93S senesinde Amerikan Jonan
rnasmm hiiyiik mikya~ta kuvvetlendi
rilme ine karar \'erilmi:,.tir. Iln hu us
taki program, sene ha§lnda resmen j. 
lan edilecektir. Bu kararın Pnnay 
lıfüli•e-inden ev\'cl Yerilmi~ olma ma 
rah'tlıen hfüfüe dolayısiyle tecil edjle
cı•;-;inr ı::iiı>lıe ,-oktur. Yeni program ,, ... . 
~imdi parhimento cnciitncnlerinde 
tetkik eıl ilmektedir. 

Oiirl ta~·yarc genıi~i ol:ın Japonp, 
iki ~eıni clalıa İn~n ctmektecfü. Anl<'rİ· 
kanm altı ta)~ are gemisi 'ard1r. Jki 
gemi daha yapacaktır. Amerika hn 
geınilerfo herahcr knıvazi.irlcrinin a
declini ele çoğaltma~rı kar:ır \'ermiştir. 
Şimdi me\'cut olan 37 kru\'nzör 50'ye 
ihtağ edilecektir. 

Japonlar, 46,.000 tonluk zırhlılar 
in;;;a ettikleri i~in Arneriknhlur da zırh 
lılarımn ndeclini çoğnlıncnklardır. 

Amerikan lıahri~ esi gecikmelerini 
her türlil \'asıtava mfirncant rılerck te
lafi etme~e ,.e Japon filo ·uvla nUıc· 
tini 5-3 olarak siir'atle yeniden tesis 
etıneğe karar ,·ermi~tir. 

Otobüs 
meselesi 

Otobüs dedikodusu etrafında müd
deiumumilikçe yapılan taskikat devam 
etmektedir. IXin bazı gazeteı.:iler, müd 
deiumumiliğc davet edilerek kendile- , 
rinden izahat a1mmıştır. 

Tahkikatın bugün neticelenmesi 
muhtemeldir. 

Sabur Saminin Oçüncü Davası 

Sabur Sami dünkü Tan gazetesinde 
"Belediyenin istimlak işleri bir tetkik 
mevzuu olmalıdır . ., başlıklı yazıda ken 
dis:ne yine bazı isnadlarda bulunuldu
ğu id.diasiyle Ahmet Emin aleyhine 
üçüncü bir dava daha açmıştır. 

Teftiş Heyeti Reisi Şehrimizde 

Dahiliye Vekaleti heyeti teftişiye 
reisi Bay Tevfik Talat dün sabah An
karadan şehrimize gelmiştir. 

Bay Tevfik Talat vilaytte gelmiş, 
bir miiddet vali muavini Bay Hrıdayi 
ile görüşmüş, sonra Belediy,.ye giderek 
otobüs meselesini tetkik etmekte olan 
müfettişlerle de görüşmüştür. Heyeti 
teft'.şiye reisi mülkiye mUıfettişlerinin 
yanında iki saat kadar kalmış, yaptık
ları tetkikat hakkında ke'1dilerinden 
maHlmat almıştır. 

Bay Tevfik Talat fstanbulda birkaç 
g:in kalıp Ankaraya dönecektir. 
Diğer taraftan Keresteciler - Ey:ip 

h~ttında otobüs işleten iki kişi ile BU
yükdere - Taksim otobüslerınin sahip
lerinden üçü dün mülkiye müfettişleri 
ni görm:işlerdir. 

Saadabad 
'(Ü.styarıı: 1 incide.) 

YAKIN ŞARJ( DEVLETLERi 
ARASINDAKi BIRLtK 

Bağdad 24 (A .A.) - Meclis a 
çılmrştır. 

Kral Gazi, a~ış nutkunda Irak 
ile komşu hükumetler arasındaki 

iyi mi'.nasebetlerden ve İngfüere 

ile mevcut olan dostluktan dolayı 
memnuniyet beyan etmiş, Hicaz 
Prensirıin Bağdadı ziyaretinin ve 
yakın Şark devletleri arasındaki 

itt.:.Cakın iyi tesirlerini hatırlamış.. 
tır • 

Kral, Suriye ile olan münaseba 
Kral, Suriye ile olan rabıtaları 

kuvvetlendirmeğe çalışacağını , 
bütçede muvazene husule getire • 
ceğini, büyük nafia işlerine girişe 
ceğfoi ,orduyu takviye ve umurnt 
maarifin inkişafınr temine gayret 
edeceğini söylemiştir. 

-o-

Men1urin kanununa 
ek maddeler 

Ankara, 24 (Telefonla) - Memu
rin kanununun 84 ve 85 inci maddele
rine ek kanun layihaları Meclisin mü
zakere ruznamesine ahnmr~tır. 

Uyihaya verilen son §ekle göre, ye
ve• .daha aşağı derecelerde bulunan 
memurlardan (kadro dolayıs!yle açık· 
ta kalan memurlar dahil) memleket· 
teki bütün resmi ve hususi srhhi mü
essesatta tedavilleri lüzumu fennen 
sabit olanların tedavi ve yol masraf· 
lan, devlet•.:e tedavi ettirilrııekte iken 
vefat edenlerin cenaze mastafı mensup 
olduktan daire b:itcesinden verilecek
tir. 

Memuriyetinin ilgası dolayısiyle a· 
çıkta kalan memurların ilganın vuku
bulduğu ay ile ondan sonraki ay zar
fında maaşları tam olarak ve bu müd
detin hitamında tekrar hizmete tayin 
edilmemiş iseler yeni memuriyete ta
yinlerine kadar fiili hizmet mt:ddeti 
yedi seneye kadar olanlara nörtte bir, 
on beş seneye kadar olanlara üçte bir, 
on beş seneden fazla olanlara yanm 
nisbetinde açık ma<l§ verilecektir. 

Mesleki memuriyet olan mebuslar, 
müddetleri bittikten sonra, tekrar se
ç:Imezlerse mebusluktan evvelki me· 
muriyetlerine nazaran haklamıda bu 
madde tatbik olunacaktır. 

Layihada bu kanunun haziranda 
meriyeti girmesi teklif edilmektedir. 

-o--
Akşert hizmette Köpek 

' Ankara, 24.(Telefonla) - A"keri 
hizmette kullnnılacak köpek ve köpek 
,·awul:ırııı:ı verilecek istilıkak lıak

km<la tayinat \"C yem kanıınt "a rapı· 
lal'a!, ila\'eyc dnir liiyilıa hütçe encü· 
meni tarafmdau kabul ediJmi§tir. 

Yarının temeli 
çocuk 

(Üstyanı: 1 indMJ 
k• 'f l · • • h' • tdui!uJlıl ı vazı e erınıızm ıtmı§ o .}! ·~ • 
bul edcmeviz. Zira çocuk egıtı 

d · • d 1 k ·· ı "r ''11
' sa ece resrnı ev f'l ,-e u tu . 6 

ları ile olup bitecek bir İ§ değild•~·tJ 
işte okul ile ailenin, öğrctı11ell ·U 
anaların, balıalann, devlet ile ıııı 
tin pek samimi clbirliği etmesi g:ls 
tir. Dav Kiizrm Nami konferıııt· 
nrn birÇok yerlerinde hilhn~sa bt~ 11 

ta üzerinde duruyor ve §üpbestı 
clumıakta isahet ediyor. 

Burrünkü Türk nesli hüvük ıstJf • 
~ # 

lar çekerek milli kurtuluş yo1u~8 ~ 
mi~tir; fakat y:ırmki Tiirkiyetıit:l ;! 
kurtuhı~ yolunda devanı ederek ıııf 
• k' r l oWo d t •e re 
111 ı~a ın \·aar ettıgı san e ' fi 
~ayesine varabilmesi için bir tıırıt l 
dünkü tecrüheleri unutmaınakls,boı 
raher, diğer taraftan etrafmıız• 1

1 
' 

eden harici alemin lıütün lıareke~,,. 
ni giinH ıı;üniine tnkip ederek '/. ıj< 
mn icaplarına ayak uydurmak !11 E,. 
zımtlrr. Bu i e yarınki Tiirkiyenı~~· 
hipleri rnevkiine geçecek olan ~~ı:ıı& 
]arın asri ihtiyaçlara göre yetı; E~ 
için ancak dr.vlet ve milletin e~ıııa!ı 
hir surette elbirliui ederek çalı§• 
ile mümkün olabilir. M lJS 

ASI~ 

Maliyede yeni taY10 

ve terfiler 
' . (T 1 f l ) }\fslİ~ Ankara. 24 e e on a - .

0 
(t 

. \'I 
memurluklarında yeniden ~u ta. 
terfiler yapılmı~tır: "ı;ıı5! 

Beyo~hı tetkiki itiraz kont~01 •8 pe
Raif 21 O dan 250 liraya terf ı~tı' ,,_., 
nizli inhisarlar avukatı l\Jünır h'İ' r uı . 
lıazine avukatlığına; K rrklare 1 ,elıe 
liit memuru N~at maliye ınu1;antii 
memurluğuna; Mana\'ğat malfll tıııii 

'

T hb' B h" .. w B h" " 1
' J11S t e J oz uyuı;e; 01. u~·w:- r ,,,ıı , 

dürii Kadri 1\fana\·~ata; B~!~,1 ~fiil' 
müdiirü Ali Rıza Mütkiye~erı~ .. e, 11,.bİ' 
kiye~erik malmüiliirü Ziya .~uBil~ıii 
11e; Samsun nridat miidürıt be w.0' 
Manya~a; Antalya eski muhase Affl'~ 
clUrü 1 mail Tiakkı Amıısynys, t~r9' 
va muhacehe müdürii 'e<linı 1 ııt~ 
# o 
rnür~elP-; 1\ferkez varidat kontr rid~t 
muru Fikri İzmire; Bur;;a '°ııa 111~ 
kontrol memuru İzztl SamsttJ18 ;r:jbD~ 
ke.Qir tahsil kontrol menıunı 1'.jtl 

• 1 .. f111'' ,, •. 
Ankaraya, Ankara varu at mu .. 1rıı:•1 

Fethi f zmire :Milli Emliık ıniicl•~r ..,c~ 
' • cıt'• ~ • 

memurlarından .Memduh bır .. (ettİi1 
terfian; Elmalı eski ınldl .... ?.1u eıı1ııt 
Cell'il ;t\filli Emlak müJürJiı~u ':'1 
lu~unn tavin ve terfi etmi~lerdır• 

1:) • 

-o- il 
Veni yoJ ve k lJpt 

inşaatı . 
~ ~,!•' 

Anlinra, 24 (Telefonla) _. ı;ott,. 
Vekaletinden alman haberler~ c.i ı.i• 
İ!uınhul - Edinıe yolunun 18 •:ıre tJ" 
loml"!tresinden ayrılan 2500 ~ if o~ 
zunluğundaki yol 12 metre P 

9 ıı ıl' . ı·ır;· de beto ,.e 9 metre ~ose gcnıı> 10ın 
f alt olarak bitirilmi§tir. 0 Gfil 

Ayrıca, İzmir .. f;eşme yotun~btJrıs
lıahçc me,·kiinden ayrılıp J{ar 011 er-

. 1 d . antı so t1' na J!:ıden yo un a §OSe ıne ıtfl ; 
mi§tİr. ,\nknra. ·İstanbul Y?Jutı eırele" 
6e inşaatı U5 - 164 üncü kıllf1l i!\lfld"' 
ri aı a mda 1822 me.tre _uzun :::.ııtl ':' 
ld §Om inşaatı <la bıtmış, . Ç eıre51ıı 
Yozgat rnlnnun 64 üncü kılorıı ·ııcııatt 

# .. ün 1 ) & 
(leki Arap~evfi köprüsun tflett 

. K" .. onar .. 
tuınamlanmı~tır. opru .. ı··dıit• .. 'ki oz il a!:ıklığmda betonarme J g 

---o-- dss• 
Sıhbat'Propagao b11ı S.ıh 

'.Ankara, 24 (Telefonla) :- 6ıığl~ 
· · .. t ,·ekale ....ııf ,.e ıçtamaı mmı,·ene • 1 J1' ,·eı...-

propağanda ı f aaliyeune 
1 ~ 

. dıı ' & tır. "tiin gı ~ 
Bu cümleden ofarak, su f ard11 

büyümekte olan çocuklara bnzırJııtl' 
hakkmJa renkli ]evhal~: pt1Jl ı;eçıll; 
mıştır. Bundan başka, tı 0 '·ara~ine ~ 

l J ~ 'bl 
ve konmmn yol arJJl ' k ırusıı S1 
• . • k 1 . . e tahta t ~e· 

ıııvrısıne , ııt. pır ' 
1 

klartfl 
• hasta 1 c)clr ha~erelerdcn lwngı Jllnr.ıı 

W• • 

1 1 lrı nac;ıl ~ ,..11ıı 
~er~nını ''e mn :ır • 0cııı;'1 ". 
• •W• • b' 1ektcP ç •-ı;ııtı ır.an f'ttı.,.ım, ır n J tıt" 

,. o t" 0ası J 8 .. Eıhhi bakımdan 24 saa 
1 

eO le' 1 
• 

d 
..... "ö ıer 

ctme~i lazım gel ıgını D ~ 

Jar da htt!tınimaktadıD 



r hmirde atletizmin in.kipfı 
cak ve mevcut atletleri ça1q 

• Bu arada tamir erkek liH • 
talebe ile -de bercUn bir uat 

llletıuı olacaktır • 
• telefoe tirlretİllİa 1atıa 

................ i 
(Hususi) - bmlr ,,. ciftn 
telefon tirlreti umqml llqeti. 

buradaki merba bin1amclı bir 
)'apauı ve b\ltiln ıcliatm hl
dcvir ve utq mukavelename -

4e tirket namını müdür B. Bapt, 
B. l'aik tarafından huı edil 

karar ""8lttlr· llunhha'lar, 
.~kiıetinin daveti Qserine birkas 
~ Anlraraya Ji4ecelrler vt •· 

velenameı:ni lmaalıyacalrlar • 

e eki vazl· 
yeti 

~ 21 (Telefonla) - Adamda 
bir pamuk bakam meseleli nrdır. Bu 
hususta hüktlmete bq\'\ltmlk için Ada
mdan bir heyet gelec:ell biber ,-enı

mektedlr. 
biler tlraftan, alman habılrlere gö

re. bu ')'11 memlekette eltin vaziyeti çok 
iyidir. 

Yeni au ve klJpıa 
ln111atı 

Ankara. 2 c (Telefonla) - Büırçay 

lllth projel.n Satar idarttincıe tamalJl· 
lanmqtır. Su komisyonu, proj~erl tet· 
.kik w tasvip etm'1 ~ eksiltmeye konul
m&ŞJna ka'V vermiştir. 

Diy11rbalm Hatlarında Köl1f'illr 

Ankara, ~ J (Telefonla) - Diram.
Jm - CIStt hattı ile Diyarbakır - Tatmı 
hattı üıerindelçi büyük köprillerin pro-

jeleri npdmaktadwr. Bu ~ bl
ri~n UllkbldSI yill ııııetaıııclen •· 
llllol-.ııyac:übr 

Demlr11aııarında pan
eaı laı a llolaglılı 

Ankara. 2. t (Teltfonla) - Demlr
yollannmm Samswı - Sivas knmmda 
pancar lklllD llUlrtlbllra teadGf eden 
Kayak, Haabayram, Kayabaer. Boaepe, 

Ulmolult, Kundul lsmyonlarmda köy

lOnfln faydaJanmuı içit) nakliyatı ko
laylaftmnak malraadiyle pancar rampa• 
yapıbmfttt. 

Yeni Maarif nakilleri 
Ankara, Z ı (Telefonla) - Maarifte 

YtDi yapdan tayin w trrfiler pınlardır: 

it~tGn. ?t{uazzeı Cufuİitırl>~ or
tauluna: Denlıliden ŞOkran ille cxıl· 
rafya. ~ lhaan Duman ri

yuiJe ~ne: bmirden Nd7.e 
kıs lillll rl1lliJeYe, Slmsundan Mell

• • lıtanbul Komutanlftı emrinde bulum kıt'at w m&euım eratı ihtiyaçları 
ıçın •tın almacalc kufil ........ ~lur .......... tutar!an ltk teminat 
ve ihale ıUn1eri ile ~e mtleri ri ~-- teldlld ......... ,._.rllmlttfr. 

MikWI Malıeı *' 1ls lw. iMie M=+ee 
Ciui Kilo Tallll'I T...._tı l'imi .-ti leldi 
Ku. Sofan 1000 400 IO 30-12-037 15 A9k ebiltnıe 

,, ,. IOOO 306 IS 30-12..,37 15.30 •• ,, 
.. .. 2800 147 11 30-1%-937 l~ .. " 
Şartnameleri her,un aıtc4en evvtl llomilyoada StirtlleDIUr. tateilUerinki 

ilk teminat makltuz veya mcıktuplan De Ye 2490 ayılı kanunun a ve 3 cU mad
delerinde yanb velib.Jan ile beraber lblle ,unu vakti muayyeninde Fmdıkbda 
Xomıttanlık Satınalma Komilyonuna ıelilltleri , (H20) 

• • • 
16. cı Piyade alayı~ 14600 kilo 

kuru fqulyenin ihaleli puarlıkla 10 
lkir.1.:iklnun 938 Puarteai cllnt1 uat 
16 da yapılaeütır. Muba!Dll'lft tutan 
2081 liradır. İlk teaüatı 1H Hndır. 
Şartnamesi her cUıı 8ileden enet ko
miayonda ıörillebilir. latelrlilerinin ilk 
teminat makbu~ ve)'& mektuplan ile 
2490 11yıh kanunun z. ve 3. dl mad
delerinde yurJr •ılllfktlan De Pmdık· 
hda Komutanldr SatmaJma Komisyonu . 

napl•ıllrL 
(1592) 

••• 
ı ...... ~--a-.batJı:alua ... 

olma)'lll WrUJder Dll8ma binek, lio
pm " ••kk'ri .,,... fUarlilda •• 
tın ılmıuktn. Ha)'Yao sahiplerinin 
hayvanlan ile Fındıkbda Komutanlık 
Satınabna Konaiıyonuna milracatlan. 

,(8281) 

. 
Deniz L•v•zam .......... ~==••ronu 111n1 ... , 

M. lıl. V. Denk Jılı.W. S.•ı ıt ı IC11;lı1"t1 t •: 
1 - Tümin edilen bedeli 9000 lira olan 51 kal• ~ tıbWJe n -

.meı llhhfyeaia wa.,_ arSa mDnaka•• 1~1.ı..esı taUdilt ••ı .. ıı ~ 
,anu uat 14 de Ve1ralet blnuındüi Koa:iayoaumn1da ,S.pdlr.ıdmr. 

1 - .lutll -.ını '6rmek iatqenlerbt htr ,O. 'ft ..,.-.,. ibnt1derln 
de muk6r lb. n 11atte 675 llrebk ~lllbıat mıektçlari" Un\IDUA ~ m.d 
..... yudl ......,. birllka teklif ~1'111 ı111ıker ıbde ..... ~ 
Oll Is buçu .... dar Komisyona .ermiilerl. ~*-.... ~laJI teehYrlt 1la lldt 
tım eaara ıetlrlllo* mektupJarm ](&bul ~iL (1171) 

• • • 
1 - Tahmia edilen bedel (8393) bWr. 

Ura ( eo ) k1*at olan (710IO) ki- 3 - ~eda HM lif* lrwmım 
Jo elrmek 27• BlrincUranun- 1937 ta tarif8lr ld mı-a. taUlai tltcülerl b 
rihlM rutla,_ Pamartılei pU .. t 14 püs t9ldlf ....... • PS WI 
te kapalı arf 111Uliyle aımmk tısert ,un " .... Wr ..e ,,,._ lradlr 
münakuaya koaubmıftW'. Xapı r .,.., bul11UD Sa 'r;« blf-

2 - MımJdrat teminat (839) Bra kani ... ...._ .... ,...,.,. nam-
(52) kanıt olup: Prtnamal....... leri. (IUO) 

canavar 
fV81•11/1 s hld6.I 

ptdetle haykırıyor: 
- Mektuplan okutur. adresin 

h1bleriDi llı'enirim t 
Vaydman blldmln 18zlerine 111 

vabr ftri7"0r: 
- Araym bulun r 

ha Statla Karp Ka....,. 
Bundan IOllra Vaydman1a ıuç • 

tali ft kencU11nln Leblon'un katili • 
!arak ıoaterdili Milyon karpJqtm1t. 
yor ve Leblon'u kim lldUrdQ mneltll 
iberinde a7rı ayn 18yledilderi din» 
nfyor. v.,..... diyor ki: 

"MD}'On tuzafı kurdu... Lebton'a 
kafke retfrdl.... Öldtlren de ken6ıi
clir. hJrat fUllU da 18Jliyeyim ki, 
yon Leblon'u öldUrdti derince .._ 
tabancuı ile 8ldilrdü anlıpl•. Hayır. 
Milyon benim 7mm. H' lGk tabantaa 
la ateı etti. Onun ~. muayene4e be 
nim aldUnfllltlm nnnedllmifdr. 

"'Bununla beratie~, lllll8yeneden..,.. 
n verilen rapoıda yine bir Jl"''lh1r 
vardır: Cesedden çıkarılan Jnırpm• 
em. 35 olduiu yaaJmq. )'lllhıtır bu..,. 

Burada lliJyon ltiru tcH,or: 
- Bilmem ben, diyor. Lebloe'u 11-

dtlren lnqun Us mlllmetreliktl.. Atet 
eden1Mn~ 
~in br~ Janin Keller 

llmlndeki bdmm 8'ıirlilmeai wJ. 
~ de Varta- pJan aöy!eJor: 

...,.._ ptti, Jaala Sdtt ~ Pf
bdllll Otelnde bir 04a tattu. ODdaıı 

...,. dftayttc ete. •••• c&dJme. 
ilnit de bulund Bana mukablJ. ele 
~ para6n .. ~ 1ılr çr 
1an aldı. ... 

"Kolet'e pllnce: (Kotet Will JllJ. 
,. •• metnildlr) ou • 1141r4BIG
mls' ...... ldlrJdl ..... mtolımll 
~ .. 
..._ da Milyon tlJle ID'ılrahele 

edlJW: 
"Jaln Kaller ~tllftn ha1lerlm 

wıe ... dı. CewU ....... ca-eıe 
slhlllaıls de yalandlr. Onlara 1Milabet 

SaMallltida All8110lflf .,,,..,, VM/ı •• ltPellf ••••••: afttlllmls oldu; f.ırat. ,...... kır ... 
Samatya'da TramftJ cad4"lnde APJO l'll ktlllllllda JUılctill tnl•J• ıdt tDerl JlpmalL._ 

yondan her ıUn param o1lrü aı.. 

ke'il n pllnına Ye prlnameabae-re lbalt ttrihindlm ı......._ Go •'t IU'fında (t•) Bu aaretıe. MilJOD"an c111a,eUerdeki 
Ura (81~ kuru, .. rfile llurfne'btr bttaa yapılarak mad41etbr Dllaa,...... Valfa roltl JMaGs ......,.. an1qı1H t 
mek Te •Jma ayda tahmld olaman (1) 'lfra tire ~ ..,uJıt • ••• •*•.... bulaıa~ Palat. •la•.- wll 
ıan,lftlt ~~ iiM'#ıftr11~*' ~~-.. Mll,.on'e _. 

lbalat ' • 1 ~~~ lt'!--· Ilı~ da palan ..,ı.üttlr: 
ıarmek Jste7enlerfJa "9nbt11 ~ •nrildftrtW ~~t · xaıemrıie " ·~ ~ atin olhua Jobntaya &.-iM 
ya fılirak edeceklvln bllUDI temlpat üct lerf Jle btrlikle ihale IQntl ... t 15 • bm alfdl. He nr? diye eordum. Belıl bir 
meık6r 8a11D0!1Qrl~ !bale K_..,.,nana mtlracaatlan illa olaaar. bura. çekti .,. bir Maftllft atdiiılJme. 

~--------' bat U. edebiyata: Efser &dk ... 
Jandar 
tın ima 

Genel oınutanlıtı 
omt ronand 

.cı. ı..ar buhmduiunu t&yledi. OWG 
reı.- Le~'du. ...... ._a. v...,.. 
.-n9m keadltlne toflr 1tafl ile A..S. 
lraJr damls Jan Kova ~ 

ecıaea slı mlıhald ff•he 
11ber1 eektillm kabıılı· 

r-•a ... tas.iye etllltniı POR· 
1 dOn akşam aldım; 

klarun temizlendi Ye b· 
IAıılarımdan eser kalma 
letekkOr ederim. Bu fevka· 
leııem Ye ielml kolay 
hlllıhll lllcını berkne tav 
~elim Allalui11n1nrla 

menltllne; ~ Mua Trabllln 
ilmine. Konyadan Samiye EltzlJe nakil 
w tayin edilıııitlerdir. 

llıı acaltan alınacak 
ıah•allge 

Ankara, 2 C (Telefonla) - BuldaY ile 
lr&nürle bütün madenlerin ihracatından 
ev"1 "lisans,,a tabi tutulması bakkm
Ml kararnamenin tatbik tekline dair 
....._ talimatname llef1'edilmİ§ ve 
bnan mmi7* pftir. 
~ aGft, ancak bir firma 

tarafından~ mata Be aevkedilecek 

1 
l - Bldlkter lhtlyaa ~ 1D11aU1 olarak oms va tUm ~ ,.._ 

tozluk ft llukettıen mUtepkkll., eret klthk ... .. ı.., ... bpat ...... 

)'anlı tarihte kapalı sarf 111UU11t utm ·--~:. 
2 - Otu bin tlb!MJe tlç ,es bin Ura w t.lıa .. ,_ ,... bir "9 

bin lira bedel tahmin edllmlttır. 
3 - Elblae prtnamnl on btt liran lıilp11t ......- yedi ,.as ylnlll bet Jsa. 

f\lf lrarpbtmda XomiaJ'Oftden alm•NUr. 
4 - EbDtmttbıe Pmq ~ rla ... )'Ulh ilk ..,.... -1ıı11u ... 

ya Banka mektuba " ~ )'lnlr Wpllrl -.Jatm teklif mektuplanm 
belli cUn" uatteD en ıeç bir wt nwl Sar,..... Yermlf oJmt'm. 

5 - "A" KGmple elbiaerue, Dk tadmtı 15.750 Hn ebi1tmlll 11 1 iSi 
Çarpmba sünl aut 10. 

B - Kaputlarm Dk temiattr 8500 lira .e ıllı"tr4w' 13-1-931 Peqembe 
ıtıntı aat 10. (465J) (l.Sl1) 
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Areda büyük fark var __ , 
Perfo'V Çocuk Pudrası: şimdiye kadar hiçbir ben.zeri tarafma.ın tak. 

lid edilememiştir. Bu pudrnnm, en bllyilk mcziY.cU bilhassa çocuk cild.. 
leri için hazırlanmıs olması 'w'e terkibinde tahriş edici hiçbir mndde bu. 

JunmamasırJır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, baz.ı kimseler de kullanmaktadırlar. Vilcudlln iltL 

\'alarmda ve koltuk alUarınm pişiklerine karşı bundan daha mUessir bir 
pudra henüz keı:ıfcdilmernıştir. 

ONU DlGER ADİ (TALK PUDRA) tarı ile karıştmnaymız. 

P. T. T. Levazım MUdilrlUğiloden: 
1- ldaı;c ihtiyacı için 70 adet bisiklet açık eksiltme ile münakasaya konul· 

muştur. 

2 - Muhammen bedeli ~900 muvakkat teminatı 367.50 lira olup eksiltmesi 

10- lkincikanun - 938 pazartesi günü saat 15 de Ankarada P. T. T. U. MUdürlU.k 

Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - 1steklller, Muvakkat teminat makbuz veya Banka mektubu ile kanu

ni vesaikini hamil olarak o gün saat 15 de Mezkur Komisyona mUracaat eyli
yeccklcrdir. 

4 - Şartnameler Ank:ı.rada. P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, İstanbulda 

P. T. T. Ayniyat Şube Müdii:ilüğünden para.sız verilir. (7885) 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

..___. __ .__~~----~--~-------------------------------
;: Devlet Demıryolları ve Limanları işltttme · 
.~ . :· Umum idaresi ilanları 

' ~ 

. 20000 lira muhammen bedelli ve ikinci eksiltmesi de feshedilen vagon ve 
lokomotif verenleri ile sair muhtelif kriko ve verenler 29 - 12 - 937 Çarşam· 
ba günü sat 15.30 da pazarlıkla Anka rada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1500 lıralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikasını hamilen eksiltme günü 
yukarıda yazılı saata kadar komisyon Reisliğine müracaat etmeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm ve 
.sevk şefliğinde görülebilir. (8489) 

r 0• • 

t.,;.,~· " 

ilanlarınız için yalnız 

20335 N o. !:1.:~:0 

Me~'l!:e~anoeıre, ~<0cuk veBBDern
ne, Oll<tYID ICDırektörDeırlıne 
Mektep kitaplarınızı almadan •••. bir kere eıki tanıdığınız 

" VAKiT Kitabevine 
" uğrayınız. ilk, Orta, liıe, Yülııelı ve Meılek ... Htn okulun, heı 

ıınılı için, her dilden, her türlü maaril neıriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilir.siniz.. 

Rastgele yerden almanın ıonunda yanılma, )oonılma, va· 
kit kaybetme olabilir, üzülebilirıiniz; 

lhtiıaıa her yerde kıymet vermeli: (VAK.iT KIT A.BEVI) 
de mektep kitapçılığınc1a ihtisaı hazanmııtır. 

Kitap Ü-zerine gclcccll her sorguya kar§tlık verilir. 
ADRES: htanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt. lstanbul. Posla kutusu: 46. 

Matb a makines~ aranıyor 
Taqrnda kunıl:ıcak hir m:ıthaa için 68X 100 eh:ıdmda bir düz makine

jJe mUc;llit takımları ''e bir pedal makine i almacaktır. 
Sntılık mnkinesi olnnl:ırın ~nzeteıniz idare memuru Ahmet Cnn'a mü· 

racaatlnn. 

Gözlerinizi muhafaza etmek 
~çin bol ışığa ihtiyacınız var. 
dır. Osram fD bu ihtiyacını
zı tatmin eder. Asgari istih· 
lak temin ettiği cihetle daha 
bol ışıgın tedarikini teshil 
eder. Cözleriniz dahi mulıa.. 

Her vakit garanti markasma 
dikkat ediniz. 

faza edilmiş olur. 

Dekalümen lam.hası asgari bir istihlak temin eder. 

ZAYi 
BC§iktaş nüfus memurluğundan al· 

clığım nüfus tezkeremi, H2ydarpaşadan 
aldığım asltcrlik tezkeremi ve İzmirde 
Karşıyakada dilsizler mektebin.den al
mış olduğum şahacletnamemi zayi et
tim. Y cnilerini alacağımdan cs1dleinrin 
hilkmü yoktur. 

lımail Halda 

Jandarma Genel Komutanlığı Aokar• 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir metresi doksan beş kuruş değerlenen bin metreden bi11• :,! 
metreye kadar örneği vasıflarına uygun ?Ol tipi teyelti bezi açık eksil 
lü ile 6/1/938 perşembe günü saat 10 da satın alınaı.;aktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko misyondan alınabilecek bıı e 
girmek istiyenlerin 112 lira 50 kuruıtuk teminat banka mektubu .,ey• 
makbuzu ile birlikte tam vaktinde komisyona başvurmalan. (8422) 

-- ) )TÜRKİYE\ ~ 
/CUMHU RIYETı 

sırmrıı:a .... 


