
Macar - Yugoslav paktı 
yapılmıyacak 

Belgrat, 9 (A.A.) - Yarı resmi 
Vrenıe gazetesi, Bayan Tabou.isin övr 
gazetesinde yakında bir Macar • Yu
goslav paktının imzalanacağı hakkın
da Yazdıklarını kat'i surett.e yalanlaı
!llaktadır. 

Bu ünkü say!mız 
iıavemizle beraber 
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Hariciye Vekilinıiz 
Dtin Parti Toplantısında 

Cenevredeki faaliyeti, Milano ve Belgrad görüşmeleri hakkında 
• 
lzabat verdi 

Hatay • Suriye mesele•ini hal için hUkOmetlmlzin 
noktalnazarenı bildiren proje haz1rlanıyor 

lürki·;~r:İfaJ;;w:gy;~a-
Hariciye umumi katibi yakında 

Cenevreye götürecek 
projemizi 

nistan - Yugoslavya 
4'İtosında bir anlaşma yapılacak deniyor 

Diplomatik müzakereler sona erdikten 
Sonra Kont Ciano Ankaraya gelecek 

Ankara, 9 (A.A.) - Cümhuriyet 
Halk Partisi bugün (dün) Trabzon say
lavı Hasan Sakanın ba§kanlığında top
landı. 

Cenevredcn bugün Ankaraya gel
miş olan Hariciye Vekili Doktor Teyfik 
Rüştü Aras, aUrekli alkışlar arasında 

kürsüye gelerek Cenevrcdeki faaliye -
tini ve dost devletler hariciye nazırlan 
ve mümesailJeriyle yaptığı mUk!lcme -
leri ve bugünkü arsıulusal siyasi va.rl -

tığı görıüşmelerin esaslan üzerinde Par
ti grubunu tenvir etti. 

Doktor Aras'ın beyanatı şiddeli al
kışlarla tasvip olundu. 

ANKARADA HAZIRLAN.AN PROlB 
Ankara, 9 (Telefonla) - Henlliıı 

Hatayla tabii münasebetin başlaması 

(Sonu: Sa. ! Sü~ 5) 

Siyasi Müsteşarlık 
namzet listeleri 

Fransızca Le ournal gazetesine yeti izah ettikten sonra, Milanoda İtal- p • 
Roma muhabiri tarafından bildirildi. ya hariciye nazın Kont Ciano ile yap - artJ Genel Sekreteri ve vekillerimiz 

tarafından hazırlandı, Başvekile verildi 
ğine göre, Doktor Aras - Kont Cia. tığı mUkalemeleri anlattı. 

no mUl!katmdan sonra, iki hükO.met Tevfik Ril§tü Arat, avdetinde Bel
arasmda diplomatik yoldan müzake- gratta Yugoslavya Baf"ekili ve harici-

(Bonu: Sa. ! sa. 1) ye nazın doktor Stoyadinovi~ ile yap- Meclisin tatil devresinde namzetler tesbit 
B. Hüseqin Cahid tarafından edilip yeni devre açılınca Meclise verilecek 
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Se neşriyat yapacaktır. 

Vali ve Belediye Reisi 
•• 

Muhittin Ustün 1ağ 
KURUn, Son Posta ve A~ık•öz 

Aleyhine açılan davanın rüyetine 
dün lzmit'te başlandı 

HUseyin Cahit Muhittin OstUnda§ 
1\ .~---..,,__--------------------\ B. Hüseyin Cnhidin Belediye aley-

IYI Üze 1 er D •. re kto•· rl u·· ğ Ün Ün hine yazdığı bir yazıya lstanbul vali 
• ve belediye reisi Muhittin Ustündağm 

...... yerinde bir alakası (Sonu Sa. 5 Sü. 4) 

1 a ihi Fethiye Camii Ha~:e;1e;:;;ol:~na-
k t ' ı Ankara, 9 (Telefonla) - Cumhuri-

U r ar 1 1 yor yet Halk Partisi tarafından geçenler. 
- de Halkevlerine alınacak radyolar 

3 \'e 5 şubat ta. 
rihli sarımızda ta. 
rihi eserlerimizden 
Fethiye camiinin 
harabe ha line gel. 
mi o l duğunu yaz. 
mış, alf:kadar ma. 
kamların nazarı 

cın~ımtini celbet. 
m· tik. 

4r~ Diin lc-bnbul 
~ miize leri genel di. 
"' dtrekı·· .. -'·t" .. B A . cı Jt oru l"ıı:A oru . zız. 

' •• den aldığımız bir 

mektupta neşriyatırnızın alaka ile kar 

şılandığını ve tariht camlin tamiri 

için tedbir alındığını memnuniyetle 

öğrendik. 

Mektupta Fethıyenin e\•lrnf idaresi 1 

tarafından önümüzdeki baharda tami. 

rine başlanacağı bildirilmektedir. . 
Neşriyatımızı yakın bir alaka ile 

knrşılıyarak tarihi hir es erin kurtul. 

masında göstt•nliği U) anıklık tan do. 

layı kıymetli müu direktörümüze 

teşekkür ederiz. 

için bir miinakasa açılmıştı. Bu mü
nakasaya on iki firma girmiş ve bun. 
lar arasında Kilko ve RCA markalı 
radyoların satm alınma.en kararlaştı- , 

rılmıştır. 

Aldığım malumata göre, Partinin 
açtığı müsabakada muhtelif markalar 
taşıyan rodyolar muvaffakiyet temin 
etmişlerdir. Bunlar ara.c;;ında Kilko ve 
RCA nın tercih edilmesi fiat ve te. 
diye ~artlarındaki uygunluktan iba
rettir ve bu tercih hiç bir 1..aman diğer 
makinelerin fena ve kullanılmaz ol. 
dufunu taza.mmun etmemektedir. 

Ankara, 9 (Telefonla) - Yeni ve
kılletler ihdası ve siyasi müsteşarlar 
tayini mevzuu etraf mda yapılan neş
riyatın hakikatten uza.k olmamakla 
bera9'er şimdilik bhmin safhasını geç I 
mediği muhakkaktır. Bilhassa hükfı.

1 m.etçe alman kanuni salahiyete isti.Mr 

den yeni vekaletler teşkili belki henils 
düşünülen bir eeydir. VekAletlere ~ 
yasi müsteşar seçimi için de Byveld. 
limizin istihraçlarda bulunduğu ve 
Parti Genel sekreteri B. Şükrü Kaya 
ile vekillerimizin mesai arkadaşlarını 

(&mu: Sa. 5 Sil. .+) 
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( AÇLIK İ 
l Memleket dekoru, fabrika, Anadoluda uyanan yeni \ 
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=~=--=:_===~ meşhur hükümdarın aşkı, ihtirasi ve Gobi çölle- ==:_-=_== rinde parlayışında.n ölümüne kadar akla hayret ve-

ren maceral:ı.rını neşrediyoruz. 
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Türkiye - ltalya
Yunanistan -
Yugos avya 

( U 8tyum ı ıncut1; ) 

relerin devam edeceği ve bu müzake. 
reler nihayete erince ltalyan Harici. 
ye Nazırının Ank:ıraya gekct'ği söy
lenmektedir. 

I\:ont Cianonun Ankarad:ın dönüş. 
te Ilelgrad ••e Atinaya da uğraması 

km,.vetle umulmaktadır. 
Gene aynı mahafilden alman ma. 

lumata göre, bu müzakerelerin gaye· 
si Ilir İtalyan - Türk - Yunan -
Yugoslav ademi tecavüz ve Akdenizin 
şark havzasında karşıhklr yardım mi. 
sakı akdidir. 

Aynı haberde Balkan devletleri. 
nin, Habeşi.<:tanın ilhakını pek yakın
da resmen tanıyacakları bildiriliyor. 

Morning Post gazetesinin Jklgrad 
muhabiri yazıyor: 
İtalyanın, cenubu şarki Avrupasın. 

da takip ettiği yeni siyaset icabatı o 
)arak, Hariciye Nazın Kont Ciani. 
nu yakında hem Belgradr, hem Ati
nayı ziyaret etmesi ihtimal dahilinde 
görülmektedir. 

BELGRADDAKI TURK - YUGOS 
LAV TEMASLARI 

Daily Telegraph gazetesinde okun. 
muştur: 

Türkiye Hariciye Vekili Doktor 
Ar.ıs, ltalyan Hariciye Nazın ile u. 

· nn konuşmalardan sonra Belgrada 
geldiği zaman Yugoslav Başvekiline 
Kont Ciano ile görüşmelerini bildir
mış, aynı zamanda İtalyanın, iki 
memleket arasında daha yakın bir 
iktisadi teşriki m~ai teminini istihdaf 
eden müsbet tekliflerini Yugoslavyaya 
getrmiştir. 

Burada kabul edildiğine göre, ilk 
fırsatta Yugosla\•ya, Habeşistanın 

Italyaya ilhakını tanıyacaktır. 
Doktor Aras, Akdenizde statüko. 

nun son defa lngiltere ile ltalya ara
sında akdedilen anlaşma ile garanti 
altına alındrğını ve Yugos1avyanır. 

endişelerini izale için hususi bir Ak. 
deniz misakı akdetmenm zait olaca. 
flnı söylemektedir. 

Bu beyanat Yugoslavya Başvekili 
tarafından teyid edilmektedir. 

YUGOSLAVY ANIN ASKERi 
KUVVETi 

Dmly Telegraplıın askeri muhabiri 
ua:ıyor: 

Yugoslavya, bir harp çıkacak olur. 
sa, ilk iki ayda belki 32 fırka sef erbcr 
edebilir. Bu kuvvetin şayanı dikkat 
müessiriyeti Orta Avrupada ciddi bir 
~mil olabilir. 

AKDENiZ ANLAŞMASINDAN 
FRANSA DA !JlE~lNUN 

Türkiye ile ltalya arasında!..i ya. 
kınlaşmadan balıscden Fransızca Le 
Joumal gazetesi "siyasi nwlıarriri 

Saint - Brice, Türkiyenin Fransaya 
bir dostluk misakı teklif ettiğir.\J dair 
evvelce çıkarılan şayiadan tekrar bah. 
sed.erek şöyle diyor: 

- Bu fırsatı kaçırdığımıza teessüf 
etmiye1im. Akdeniz kı),smdaki mil. 
Jetler arasında yapılacak her anJac:;. . 
ma bulanık suda balık avlamak isti . 
yenlerin cesaretini krrmağa yaramıya 
cak mıdır?. 

Ilugün buhran çok büyük bir teza. 
hüratla sona ermiş Bulı:nu.ror. Ital
ya, miJJici Türkiyenin doğuşunu mem. 
nuniyetle karşılıyan ilk mcral~lcetıer. 
den biri olmuştur. Daha 1!'128 de Tür
kiye ile İtalya arasında bir closthık 
muahedesi imzalanmıştır. 19-14 de 
B. Mu.ssolininin istila fikirlerini orta. 
ya atmasile aralarında bir bulut do. 
]aşmışsa da bu endi~e Italyanın Ha
beşistana doğrulmasile germiştir. 

Zecri tedbirler meselesinde Türle 
ler de bizim gibi Jngiltereyi takip et
mekten başka birşcy yanmadılar .. 
Sonra fena hatıraları silme!• için ace· 
le ettiler. Çünkü ltalyanm no<;azlar 
mukavelesine girme"'ine ihti •:ı l;rı 
vardı. Diğer taraftan Italyaniar cl:ı 
Boğazlar mukavc~csine ic:ıtira!f ctr:ınk 
için fmoaratorluklnrıntn t"n nmJsını 
bek11yorlardr. f c:;fc 1\ ifano müz..-ıkere· 
]eri böyle hazırlandı. 

FESATÇI JJIUTALAALAR 

'.Aynı gazetenin Rom4 mulıabiri, JJJi-

Romanya Hariciye 
Nazırı 

Rahatsızhğından dolayı 

Getemiqeceğini bıldirdi 
Ankara, 9 (A.A.) - Romanya Ha. 

riciye Nazırı B. Victor Antonesco ile 
Hariciye V t'kili Doktor Tevfik Rüştü 
Aras arasında aşağıdaki telgraflar 
taati olunmuştur: 

Ekselans .B. Rü~tü Aras 
Hariciye Vekili 

Çok büyük bir teessürledir ki Pro. 
fesör D-. ··tor Daniolopoi=:ı :srarlarınaı 
mutavaat etmeye ve benim için has~ 
saten kıymettar olan bir ziyaretten 
şimdilik vaz geçmeye mecbur kaldım. 
Ekselans Türkiye Rei~icumhuru ve 

Ekselans Başvekil nezdlerinde derin 
teessür hislerime tercüman olmanm 
rica ederim Atinaya gitmek için za. 
m:ınmda iyileşebileceğimi ümit ede
rim. Orada sizi göreceğimden memnu
niyet duymakta ve Ankarayı ziyare
timin yakın tarihini tesbit edebilece. 
ğimizi ümit eylemekteyim. 

Victor Antonesco 
Ekselans Victor Antonesco 

Romanya Hariciye Nazırı 
Telgrafmıztn bildirdiği rahatsızlı

ğınız haberinden derin surette müte. 
essir olarak. ekselansınıza tam ve 
çabuk şifalar temenni eylerim, Sıhht 
vaziyetinizin birkaç gün sonra Atina 
seyahatını mahzursuz surette yapma
nıza müsaade edeceğini bütün kalbim. 
le ümit ederim. Atinada sizi görmek 
ve samimi dostluk hissiyatımı teyid 
etmek benim için büyük bir bahtiyar
lık olacaktır. O zaman, Ankarada 
büyük bir hahiş1e beklenmekte olan 
ziyaretinizin tarihini birlikte tesbit 
edebileceğiz. 

Habeş rasları 

Mussolinı tarafından 
kabul edildi 

Roma, 9 (Hususi) - B. Mussolini 
l 

Venedik saı-ayında eski Habeş rasla.. 
rrndan Ras Seyyum, Ra.S Getaç.a, Ras 
Gebede ile Decara Muguletayı kabul 
etmiştir. Bu merasimde Italyan müS. 
temleke nazırı da bulunmuştur. 

Ras Seyyum, raslar namına Musso. 
liniyi seHimlamrştır. Raslar Italya. 
ya karşı sadakat yemini etmişlerdir. 

Holanda ile ticaret an
laşması imzalan1ljor 

Ankara, (Tefonla) - Bir müd -
dettenberi şehrimizde bulunan Holan -
da ticaret heyeti ile yapılmakta olan 
müzakereler sona ermiştir. Teferrüata 
ait bir iki nokta üzerinde de şekil iti -
barile lazım gelen cihetler ikmal edil -
dikten sonra bu bir iki gün içinlde pa • 
rafe edileceği haber verilmektedir. 

iktısat Vekili B. Celal Bayar yarın 
(bugün) öğleyin Şehir Lokantasında 

Holanda tic.:ıret heyeti şerefine bir zi
yafet verecektir. 

lano mü::akcrelerinin o tarilıfu lıenilz 
yeni alın11uş olan neticelerinin ltal
yan malrafilinde mem:ıuniyetlc kar. 
§ılandığını yazı[/or ve o rruılıafilcf.:ıki. 

fikirleri lıulasatan şöyle anlatıyor: 
"Türkiye ile ltalya arasında müza. 

kerelerin diplomatik yolla devamı 

iki taraflı anlaşma sisteminin yeni 
bir zaferidir. Türkiye, 'Milletler Ce
miyetinin '"tehlikeli ve atıl mevcutide. 
tini., tasdik etmiştir. Burada henüz 
kapanmış sayılmryan İskenderun me. 
ı;;el!:sinde Fr:ın&ı.mn aczini görmüş· 

tür. Di<>er taraftan Italya, Türkiye. 
ye çok büyiik nlifuz ve kuvvet sahibi 
olarak gi>rünme!ttedir. ltalyanm Ha. 
l1cşisfanı işletmekle meşgul olduğu 

i~in, Anadolucl:ı gözü olmadı••ına ka
ni olan Tiirldye, asıl tehlikenin Mos. 
lrnvad:ın gc1cce•{ini ve bu yeni lr.ırhar. 
hğ'a karşı ayağa kalkan milletlere 
ya!daşm:ık Jazım geldiğini anlamıştır. 

Ar.mı m.ulıabir, bundan sonra /tal 
11anın Boğazlar mul:avcle!ine anca!: 
bu anlaşmanın "Sovı•:ilcrin emperya. 
lisl omrc.~inc lıi::met etmemesi şartile,, 
fJirecn:;ini bildiriyor ki, mdlim olduğu 
ıe"h;la, bu yarip lıaber m:ımlcketi. 

mizde Tıaıırctle kcrrş:fonmı11 ı·e Ana
dolu Ajansı tarafından tekzip edil. 
mişti. 

Malaganın zaph iJe 

Asilerin vaziyeti 
kuvvet endi 

Sevilla, 9 - Malaganın zaptı Valen
cia yolunun kesilmeai üzerine askeri va
ziyet tamamile değişmiştir. Malaga -
nm i§gali asilere Endülüstc bulunan kı
talanm Fastan daha kolay bir şekilde 

iaşe etmek imkanını vermektedir. 
Diğer cihetten Valencia yolunun iş

gali Franko kuvvetlerinin yakında Mad
rite gireceklerini ümit ettirmektedir. 

15 BİN KIŞl İDAM EDiLMiŞ 
Faris, 9 - Mebuslardan biri Bar -

selonda tam bir anarşinin hüküm sür :ı 
düğünü, iktidarın anarşist sendikası -
nın elinde olduğunu ve ~imdiye kadar 
15 bin kişinin idam edildiğini söylem:ş
tir. 

Müstem!eke için 
A'manyanın ~ime müra

C3at etmesi lazım? 
Paris, 9 (A.A.) - Oeuvre gaezte

sinde bir yazısı çıkmış olan Madam 
Genevieve Tabouis'ye göre evvelce Ke>
lisler de Fransa ile İngiltere arasında 
bir itilaf hasıl olmadan Almanya ile 
hiçbir ciddi görüşme yapılmıyacaktır. 

Filvaki Alman müstemlekelerinin 
mandası yalnız Fransa ile İngilterede
dir. Ve Almanyarun herşeyden evvel 
Milletler cemiyetine müracaat etmesi 
ikijza etmektedir. Çünkü Versailles 
muahedesinden sonra Alınan mUstem• 
lekelerini Fransa ve İngiltereye ver
miş olan bu cemiyettir. 

Fransada kabine 
buhranı mı? 

Paris, 9 (A.A.) - Echo de Paris 
gazetesi "Bir buhrana doğru,, başlığı 
altında neşrettiği makalede kabinede 
değişiklik olacağını ve umumi kanaa. 
tin B. Vincet Aurdol'un uzun müddet 
Finans bakanlığında kalmıyacağı mer
kezinde olduğunu yazıyor. 

Fransız· Sovyet pakfl 

lngilterel}i harbe sürük
liyebiıecek mi? 

Londra, 9 (A.A.) - Avam kama
rasında Fransız - Sovyet paktı dola. 
yısi1e lngilterenin bir Avrupa harbine 
girmesini intaç edebilecek herhangi 
taahhüdün mevcut olup olmadığı sua
line Lord Vranberne "Hayır,, cevabı
m vermiştir. 

Donan~am1z ltalgaya 
gidecek 

Belgrattan verilen bir habere göre, 
geçenlerde Malta ve Pireye gitm:ş olan 
Türk donanması, gene amiral Şükrü 
Okanın kumandası alt·nda olarak İtal -
yayı ziyaret edecektir. 

ROMAY A BlR HEYETiMiZiN 
GIDECE(il ASILSIZ 

Ankara. 9 (Telefonla) - "Sonpos· 
ta" gazetesinde bir heyetimizin Roma -
ya giderek içtimaı tetl:ikler yapacağı 
ve bilhassa. bu heyette Parti idare he
yetine mensup zevatın bulurr-:ağı hak
kında çıkan haber aHi.!~!ld"lr mahfiller 
tarafmdan kat'i surette tekzip edilmek· 
tedir. 

c· ttuı~ Har.et Haberler ] 

• MEKSİKO komiinist partisi, Troç
kinin söz söyliyeceği herhangibir top -
lantıya kuvvet istimali suretile mulıa -
lefet edeceğini bildirmişt:r. 

:ıf. AVUSTURYA reisicümhuru B. 
Miklas bugün Vindsor dükü ile Pren
ses Mary ve zevci J(ont Of Harevood'ı 
kabul etmiştir. Reisicümhur bugün öğ
leden sonra Vindsor dükünün misafiri 
olacaktır. 

:ı- CEZAYİR.DE Konstantin'de grev 
cilcrle çalı~mak istiyen işçiler arasır.

da. k::ı.vga çıkmıçtır. Kıtaat müdahale 
ederek sükuneti iade etmiştir. İki ta
raftan da yaralılar vardır. 

Polis 1 eşkilatı Kanunu 
Ankara, 9 (Telefonla) - Bugün 

Büyük Millet Meclisi Dahiliye encü -
meni toplanarak polis te*ilatı kanunu
nun müzakeresine başlamıştır .. 

Türk _ Ho anda ldam kararıa11nden so"'' 
11caret Anıaşması Sovyet Müddei-

aün imzalandı umumisiö dürül-
Yakında nafıa ve iktisat mek l•Stendt~ 

naztrlau gelecek 
Ankara, 9 (Telefonla) - Holanda Daily E:;TJrcss ga=etcsine varıd°" 

hüklı.mcti mümessillerile Ankarada 
devam etmekte olan müzakereler tam 1 darı bildiriliyor: ~r 
b. ·til,:\Ç'I bı·+ ..... ı .. ve varılan anlaşın~ l\Ioskovada suikastçıları ın.u '-ı ır ı cıJ.ıa ~ .. w i '" 

d · B v ı me eden Sovyet müddeiumuınıs ...ırıl' lar Holan a heyeti reısi . anc esens 
1 11 

il'"' 

ile Türk heyeti reisi İktisat vekaleti şinskinin otomobiline iki kurşu ııtt-
müsteşarı B. Faik Kurdoğlu ta.rafın- mış ve kurşunlar otomobilin calll 
dan bugün parafe edilmiştir. nı parçalamıştır. {&t 

Holanda heyeti bugUn İstanbula Fakat ne Vişinski, ne de t" 
hareket etmişler ve istasyonda. Türk yaralanmamıştır. / · {J 

heyeti tarafından teşyi edilmişlerdir. Müddeiumumi Vişinski, soıt de,_ 
Heyet reisi bulunduğu beyanatta 13 suikastçının idamile neticelt:dil 

şöyle demiştir: muhakeme esnasrnda da birçok te 
Vilcuda getiri"len anla.pnalar mtth- mektupları almıştır. 

teviyatı hakkında tafsilô.t vermek""f.c ___________ ___/ 

mazurıım. Gerek Tilrlj,ye, gerek Ho
landa bakımından bu an~malann e
hemmiyet ve mahiyetini Türlciye hak 
1.muUıki intiba?arı.mızı bilhassa yeni 
Türl~yenhı arzettiğ-i büyiik reel varlı
ğı ifade etmek için bir tek kelime k"Ul· 
l.anmam kafidir. Miik.cmmel. Şu int1w 
bala mcmlcl:etinizin muhdbbct hatıra
lariııle dönmel:teyiz. 

Heyete dahil bir murahhasm bana 
verdiği malOmata göre pek yakında 
Holanda Nafia ve Ticaret nazırları 
Türkiycye geleceklerdir. 

Dahiliye Vekilinin 
Gazetelere mektubu 

Ankara, 9 (Telefonla) - Dahiliye 
Vek:Ji ve C. H. P. genel sekreteri B. 
Şükrü Kaya Hatay davasında Türk 
matbuatmm gösterdiği birlik dolayrsi -

Balka·n Matbuat kon
gresi mümessiılerim11 

·ıııdl 
Ankara, 9 (Telefonla) - At .., 

• ~· JcO•• 
toplanacak Balkan matbuat birlıgı ıJ3f 
gresin~ Türk matbuatı n~rr...:na ~:ıt~ô!• 
umum müdürü B. Vedat NedıJI1 fı{ll' 
muharrir E:cüment Ekrem Talu, c • 

• J)l!J 
vaffak Menemenci, Tan gaz:etesı V· 
muhariri Ahmet Emin Y'man ~e 
Neşet Atay i_;tirak edeceklerdir· ~ 

KONGRE PAZARTESiYE AÇJlJYO 
tO ıJI' 

Atina. 9 (Hususi) - Bu.rada =~ 
.,.,.esı nacak olan Balkan matbuat konı;· ... iJI 
eyı•• 

B.ılkan Antantı devletleri kons .,.~(.J 
toplandığı gün yani gelecek pau" on. 
g~n~ açrlacağı gazetelere tetıtiğ e ) 
mıştır. 

Romanyrıda toprak 
le gazetelere bir mektup yazarak teşek- kaljıyor , 
kürlerini bildirmiş ve büyük davanın ~ 
müşterek cephesinde ayni kuvvetle ve B:.ikreş 9 - Radinesti kasab•;;J 
ayni heyecanla çalı~ılacağmdan •ümitvar da 200 hektar genişliğinde bir ~ 
olduğunu beyan etmiştir. parçası kaymıştır. Civarda 180 b 1" 
Memleketımrze f!elecek ~enb·şti1ğinde bir arazi parçası da 1" 

ga aş amrştır. ~ 

seyyahlara kolaqlık için , 
An~ara, 9 (Te!efo.nla) .- Gümrük Hariciye Vekilit11~ 

ve lnhısarlar Vekaletı harıçten gelecek 
s~yyahlar için kolaylık temin etmek Ü· • h t di 
zere, beş lisan üzerine tertip edilmiş bir ıza a ver 
rehber bastırmrştır. Rehberde hang: eş
yanın gümrük resminden muaf oldu -
ğu, hangi maddelerin ithal ve ihracm·n 
memnu bulunduğu ve hangi!~rin inhi
sara tabi tutulduğu ayn ayn gösteril
mektedir. 

Rehber konsclosluklanmıza, vapur 
acenteliklerine, dcmiryoll:ırr idarelerine, 
ve Turist kl;lplere gönder:lmiştir. 

Ziraat Vekilinin 
verdiği ziqofet 

Ankara, 9 (Telefonla) - Ziraat Ve
kili bugün Ankarapalasta, Orman ka -
nununun Büyük Millet Meclisince ka • 
bulü münasebet:ıe, gerek kanunun ih -
zarında, gere!tse :Meclisteki m:izakere 
ve intacında yardımları görünen ve re
jimin en büyük davası olan orman işin
de çalrş:ın ark~daşlan şerefine bir öğ
le ziydeti verdi. 

Ziyafette orman muhtelit encümeni 
azalarile Ziraat vekaleti erkanr hazır 
bulundular. 

Mel}vecilik Şirketine 
b1r tekı;f 

Ankara, 9 (Telefonla) - Yeni ku -
rulan ve meyvacılık i~leri •:izerinde ça
lışacak olan Türk Meyvacıhk Limitet 
Ş~rketine mühim bir Çekoslovakya fir
ması müracaat ederek i~tirak talebinde 
bulunmuştur. Bu şirket vücude getiri
lecek tesisatla kurutulacak elmaları da 
toptan satın almağı teklif etmektedir. 

Beş Batkan takımı 
davet edi idi 

Ankara, 9 (Telefonla) - Ankara -
gücü ve Gençlerbirliği bayramda maç 
yapmak üzere Atinadan iki, Selanikten 
bir takımı, Bulgaristandan da Lev:ski 
ve Slavya takımlarını telgrafla Ankara
ya davet etmiştir. En müsait cevabı ve
ren takım angaje edilecektir. 

Futbol Federasgonu 
Reisliği 

Ankara, 9 (Telefonla) - Türkiye 
futbol Federasyonu reisi B. Hamdi E
min T-;.trkspor kurumu reisliğine isti - ,· 
fasını göndermiştir. Yerine Ankara fut
bol ajanı Danyal'in ıeçileceği haber} 
verilmektedir~ 

(Ustyanı, 1 i~,) . ~ 

mevzuubahsolmadığı halde ~ır iJI r 
bul gazetesi bir ta.lmn tcdbır;,.11' 
lmma.kta. olduğunu yazarak eff),)I' 
Türkiye arasmddi tabiiyet Dl ~ 
rinin tabi bulunacağı esasları ~1~ 
eden bir projenin hazrrlarunah--13 ııı:t-d 
ğunu ve ayrıca bir Hatay 133-
kurulacağını bildirmektedir. J 

e-0ect 
Son Cenevre itilafını takip ~ 

olan müşterek bir müzakereye ~ ,-r 
A ıcsll 

lık olmak üzere Ankarada ala ·"" 
·~·ew 

k:ilet tarafından, Milletler ccJlll çr 
verllecck olan bir proje Uz,eri.Jlde cJ.,, 
lrşıldığr ta!:>ii ve muhakka.ktll"· J.fl Ş 
bu projenin Hatayla Türkiye a; ~ 
dak.i münaı:;ebcti tanzim.den ziytı • oJf 

Suriye • Hatay işini halle v ~~~# 
cak formülü ihtiva edeccgı ş.ııp·e of 
dir. Nitekim Suriye BaJ}vek~~ 'ce ~~ 
zm Sadullah Cabiri ve Merduıtı ati ~ 
dava üzerindeki nolttai nazarl ol 
dirmck üzere memleket.i.miı.den 
reye gitmişlerdir. • ıcı~~ 

Har;ciye vekaleti uın~ Qıı1e~' 
Numan Menemcncioğlu d:ı. hu:' P'°~ 
miz·n noktai nazarını muhte\'l (l 
ile birlikte yakında Cenevreye 
ccktir. . tf>Uf 

Bu gazetede verilen luıb:r~ .. c9·ıt~ 
tak bel Hatayın Te~ki!at!~a.S~eıı f 
hazırlunması ha!dm~d'l..ki habe 
la.t olduğu muhakkaktır. 

l 
'" 

Hariciye Vekilfnı ı 
teşekkürleri ~' . ·'e . ·ev I 

Ankara, 9 (A.A.) - Haricı} J.j' , 
li Tevfik RüitÜ Aras, Anadol~t1e' 
na aşağrdaki tezkereyi gönde CI 
dir: dl 

Milli Hatay davamız haktc·t1 ~ 
nevre de vanlan neticeden dola~e~ .i 
hur:yet Halk Partisi ve Halkeffe~ 
yasetlcri. muhtelif cemiyet ve te~ ~ 
ler ve dahil ve hariçten bir .ç~f c' 
ve te;kilat tarafmdan gön~erıle ,ı~ 
telgrafları Ankaraya avdetıınd ~ 
Bu suretle hakkımda gösteritel1 fi~ 
hislerden dolayı çok mütehassi•~tıe'j 
nettanm. Şükran ve muhabbejjJ" 
iblağrna Anadolu Ajanaının ele 
dilerim 



' 

r, 

alkı her ne şekilde o~ursa olsun 
d .ıngalanmış hırsızların te lil•e
sınden kurtarmak zamanındayız 

Yazan: 

Hakkı Süha Gezgin 
~ ~ ~teleri okuyanlar, kor-ı lar; fakat tenbeli de kendi haline bı-
~~ haberle .sarsılmışlardır. İlk 1 rakıyorlar. Halbuki kurtarıcı yol bu 

da belliın k~~lıyan resimlere, onların 1 değildir. İşsiz adam, çok geçmeden 
1i~01'\un ~bı iğildiklerini tahmin e- şeytanın ortağı kesilir. Başı bir ce .. 
kaİılıerı.' ~ıç §Üphe yok, ki herkes, bu hennem makinesi gibi işlemeğe baş
Urııel'di:.cınayet karşısında tüylerinin lar. Tersine çalışır durur. Zindan du
~ ~eJ1ni .~uydu. Kan, her vakit. · varlarmda ezilmiş tahtakurularının kan 
~ ç~"ln e dokülebilir. Gözü dönmüş lı lekelerine bakarak, sırtıüstü yatan 
~ Sereb.'. ansızın bir kaç kişiyi yerle- bir mahkum, daha kumazca kurul
dan baş~lır .. 1stanbulda olan da bun- muş cinayet planlarını tasarlarlar. 

t,.et .a bır şey değil, demeyiniz. Bir vakitler ben, İstanbul, Aydın, 
l'ıbk b· tik bakışta işin içindeki aykı- Muğla hapishanelerinde kendim için 
~İlııdll'denbire göze çarpmaz. Fakat, bazı ara.ştıı~nalar yapmış, suçlularla 
'a~kd~:: düşünür, sebe~.l~~ sı.. konuşm~ştum. Katillerin çoğu pişman 
tıltııtı:yı Yti~rsek, mesele, butun a- cfı. lçlerınde çıktıktan sonra melek gi .. 
. ''ni?.(!e ~lırır. bi yaşamağa and içenler çoktu. Fakat 

drğı ld arıy~,, de bir hırsız, evine gir- kirli işinden bıkmış bir tek hırsıza, 
ilci ı>oı-anu oldürdükten sonra, yolda bir tek yankesiciye rastlamadım. 
t\. ~ lS Ve •• be 
-.vSahibi .. uç kçiyi de yaralamış. Bunlardan bir kaçı bana: 
~ı~~ın ' Ust ~ata elinde tabanca. ile - Çıkar çıkmaz gene hırsızlığa 
~e ~·. Polıslerle bekçilerin de bel- başlıyacağım. Bizim için kurtuluş yo
d~t, bu klalılar vardrr. Bu azılı hay.. lu yok! 
b.!~i? lJ· a.da.r çok adamı nasıl vura- Demişti. 
lloktas1 ~dısenin çapraşık ve çetrefil Bugünkü şartlar altında ba.~ka tür-
~lerae ~dur. ''Evsahibi,, , bu gibi 1ü olmasını da akıl almaz. Alnını bir 
llıa' lizınıgelen soğukkanlılıktan kere sabıkalı damga.sile kirleten adam 
~l~tna, O)abj~~r. . U.~dığr ~ela~:t, bir daha doğruluğ~ asla dönemiyor. 
~kat Po .t.ecrubesızlıgıne verılebılır. Çünkü onu bu temız alana çıkaracak 

rı lleınc •118 ve bekçiler için böyle dü- bütün köprüler yıkılmıştrr. Zindandan 
gibi 8':; Yiz. ÇilıUru bunlar, zaten bu kurtulduğu gün künyesi merkezlere gi
~I' <>lın Ylnızlarıa karşılaşsmlar diye der. Polis, yakasından ayrılmaz. Ha
t;~ t'es.iu:rdır. ~ele ~~!erde ba- yata beş parasız ve lekeli dilşenin kim 
ta, t11sa ere goz gezdırdikten son- elinden tutar? Ve hırsız, yankesici i
~~ ~Us~Ut~ şaşmyor. Beş da- çinde pişmanlık, bıkkmlık olsa da ye
tôtu 'bir ku kışiyı, pa.ça~lara sarılı ni baştan o kirli çukura dalıp gider. 
~!l1\ l'a nduracı . b~çağıle. vu~, Zindan.lan birer "Kurtuluş yeri,, 
~ltara,d Plna, ~iç ~UçUç, çelunslz bır ''Islahhane,, haline koymak, bilirim, 
~ ar ktıç~İ Polıslenn ynnmda çocuk geniş bir para işidir. Ha, deyince ba-
~ t duruyor. Gerçi basık şa- şa.nla.m.a.z. Fakat memleketi de birle.. 

tııı. tl~ kafatasının çizgil:ri bile şiş vf ye bu sürekli korku içinde bırakmak 
~1}( götık kemiklerine dogru kayan akıl alır şey değildir. Şu halde ba.ska 

ıı. ~erinde tehlike işaretleri yok ve daha kolay bir Wta.r yol aramalI-
bUcu 1U bir yumrukta dağıla- yız. 
an-tiln .. daha ilk adımda. nasıl Madem, ki bir kere aşılanan ruh-
... ,,adıg aktan b' tUrlU -

ll:ı.i alamı ma şaşmBelk. ben1: . lar, hırsızlık mikroplarından kurtula-
~ klan .. Y~·v. ı ım şun mıyorlar. Onları zaman zaman kapa. 
il §U .ti0ı-emedigım sebepler var; ~ vakit vakit ortaya atmaktan ne 
'~Ucu bUc._Ur, küçi.\klüğüne bir dina. çıkar? Devletin elbette zor işleri var
r lirrı .sıgdınnıştır. Hatta belki de dır. Bunları oralarda. kullanmak, in-

~ Sı.ılik b" 0 b 0 h d hı.. ~leın· • ır pusu gı ı o ay u- san haklarına bir tecavüz sayılamaz. 
'1Jtı'1ş,. karşısmdakllerin boş bu- Kanuncularm çoğu kitap yaprakların
~ dl)~ ~aramıştır. Bunların han- dan dışarıya çıkmadıklan için, çok ke .. 
~ltt t> d ? bilmiyorum. Ve zaten v~a,. re "Hak,, ın pek ince noktalarına sap

ı.,. ~. b':'1laca.k ya.n.ı .d~ bu .~egıl. Ianıp kalırlar. Mahkumiyetini bitir
~~a 11 Son kanlı ışı one surerek, miş bir adamla başkaları arasında ay-

J?' _ ... cyıcr aö . 
~ , ''ttllUn yleme~ ıst.Jy~ruın. ı:ılık görmek istemezler. Hırsızlığın 
de~· :a·' ı_nemıeketın ihbyacmdan akıbetlerini değil, kendisini, ölüş tar .. 
~ı blr ır Ülkede zulüm sayılan şid- zmı, neticelerini gözden geçirerek ce
~ iç ~ad~e, başka bir yurdun hal- za biçmeleri de bu düşünüş yüzUnden
blj ~ at.ine kavuşturabilir. Ahkft- dir. 
d!ir~ ıı:1a deği§mesi, içinde çok Nitekim işte şu son cinnyet ncı fa. 

· 
1katıer saklıyan bir hüküm.. kat kuvvetli bir örnektir. Eğer kanun 

~ lr~ıa bu kadar yumuşak olsa, bu derece mer 
-. f!l " cıu a··nkü· t 1 • 1.-.• e aı ' ~ u sun ur u emaye- hamctli davranmasa idi, altı sabıka .. 
'li!' aınn s b v 
tJQ ııaıı · uçlu, yalnız ıçagı dan sonra beş ki~inin yeniden kanını 

1
-a raPollUdır? Katilin kendi sözleri. döken 0 soysuzla bugün karşılaşmıya

ti • bıı i'" l'ları, hakyerlerinin kütük- caktık. Ceza kanunumuzda eskiden ev 
~ 'hıttı.ı.~~ç rtıahlOkun altı sabıkası sahibine bazı müdafaa hakları veril
)! lal'tla gC>Steriyormuş. Bugiin so- mişti; bunlar kaldrrıldı. Beh\ya bakın 
ıq.l'ltıi <>t~olaşan1ar arasında belki ki hırsız gecenin karanlığına sanlı ol-

\ıar. kere kelepçe taşımış olan. duğu halde, namuslu adam kanuna 
iıL~ir karşı çırılçıplaktır. Yasa., asıl bunları 
t~U ~ kaç kere denenir? Son korumalıydı. Fakat bir yandan da 

l'ilir'> el'trıek için kaç süzgeçten "Cnn,. gibi kutsal ve el sürülmez bir 
1.111.iğij S~çu işleten, ferdin kendi şey var. Adalet onu da korumağı yül·

' [)a !tı.Udür? Yoksa "cemiyet,, in lenmiştir. Bu iki zıt nasıl birlestirilir? 
r ııCld:r aranmak mı gerektir? Ha- Ne türlü çarelerle uzl1U1tınlır? Onu 
a '!lıı;ll ne bekliyoruz? Azap mı? ben, söyliyemem. Yalnız Runu da sak-
~· 
~ %~~ıl düşünülmesi lizım ge? ~=\::i~~~~~:~!~!~~~:::~~ 

1 
lerıe :: bunıardır. Bizde galiba Hırsızlar, muhit değiştirilerek mi ıs- 1 

~bir 1lllse uğraşmıyor. Yalnız lah edilir, zor i~lerde kullnmlnrak m 
~ y;~~~ .. ~alinde şu adadaki ça-, kazanca kavucıtunılur? Ne yanılırsa I 

toııta .. ılıgıni hatırlıyorum. Suç- yaptlsm ve halk kurt:ırılsın. Ba.cıka 
a el'tli~a bağlamak, kazancın t:ı.. memleketlerin edebiyat:rı.rı, bu iş!erle 

v l'tl\eke\ namuslu yaşayışın zev önceden us1r:-ııımak ve kanunlarında 
• ~l'ı!e gu~l bir örnektir. Böyle Hzım ~elen dtizeltmclcri vnntırmııo:Iar. 

lıara te:rnızıenen vicdanlar geç- dır. R•ıdc e eb•yot hcnliz bir süs ol
ıtı.1 r ~ bakarlnr. Çünki.i vic- ı ıaktnn ctk"'ıadt, ki onc" n ,. ~··dr•'ı 
tıı alın ll'rind~n bn.rıka hiç bir t0n,.n ~rn ilı t: t•nçhı.rrr-a cevap vrrnıc-si
~·· z. Fakat bu gil.:~I örnel;-, ni ,h.,tl"y•lim. 

r· ı .: bir taI'e. Hani haneleri-
1 ı lll <!111.ı.,lar gibi yı lmz hürr!-

1' ~·" 1 ... rn1"lct"n bMlm iF.e yaramı-! 
"ıı "'~n~ı.blr kauı. <'tknrarak orayA 

~ ,, ıl <' l'n kü<-lik b 0 r flf'rmnvt-n• 
"f:ıı· e1t \" ltl ~aı asıta1a,.ırıı'2' •• ,.,,{, &-l!ti 

13nıasına engel olmuyor-f 

öqv"tmenlere knnfeırans 
İspcktcr Feyzi tarafından Üskr

dar ve Kadıköy semtinde oturan öğ-ı 
rctmenlere hayatbilgisi etraf nda Ka· 
dıköy 12 inci okul sa.lonwıda bir kon
ferans verilecektir. 

Konservatuvar 
Pılin işleri bitti; 11ıüna

kasa şartnamesi 
haz11ian1yor 

İstanbulda yapılacak olan yeni 
Konservatuvar bina.sına ait proje üze
rinde şimdiye kadar eksik kala.n bir 
çok işler bitirilmiştir. Bu arada plan 
tamamile yapıldığı gibi, mesaha ve 
hesa.p işleri de sona enni§tir. 

Şimdi mütehassıs bir heyet tara
fından münakasa şartnamesinin ha
zırlanmasına başlanmıştır. Şartname 

kısa bir zaman içinde hazırlanacak ve 
derhal ilan edilecektir. 

Mısır E'çi~iğinde 

Yarın bır kabul 
1esm1 var 

Şehrimizdeki Mısır elçilik binasm.1 
da yarınki perşembe gftnli bir kabul 
resmi yapılacaktır. Ayni günde saat 
11 de Ankaradaki Mısır elçiliğinde de 
bir merasim yapılacaktır. 

Yarınki perşembe günü, Mısır kra .. 
lı Faruk'un yıldönümüdür. Bu kutlu
alma. günü, ayni zamanda Mısırın is
tiklal miicadelesinin muvaff akiyetini, 
Mısır • İngiltere muahedesinin akdi, 
ka.pilülasyonlarm lağvedilmek üzere 
olu.5u ve l\tısırm Milletler cemiyetine 
girmek vaziyetinde bulunu.su de,Tcsi
ne isabet ettiği cihetle ayrıca bir e
hemmiyeti haiz ~ayılmaktadır. 

= 
Köylerle şehir tırasında 

Muallimler için 
Post al ar ihdas edilecek 

Kültür Bakanlığı köy kalkmma.la
rile ya.kından al!kada.r olınıya başla
mıştır. Bu arada yapılan tetklk'l.ere gö 
re l~öy öğretmenlerinin köylerde ev 
ihtiyacı meselesi mühim bir mevki al. 
maktadır. Çünkü köylerde öğretmen
lerin yaşama. tarzlarına göre ev yok
tur. Bakanlık vaziyeti göz önüne al
mıştır. 

Bundan başka köy öğretmenlerinin 
şehirle sık sık irtibatını temin etmek 
ve şehirden istediklerini getir~bilme.. 
leri için de muayyen postalar ihdas 
edecektir. 

Tramvay durak 
• yer erı 

Tramvay durak yerlerinden bazıla
rının üstlerinin kapalı bir şekilde ya. 
pılmasma karar verilmiştir. Daha zi.' 
yade kışın ve yağmurlu hnvalarda hal-1 
km pek rahatsız olduğu bu yerlerden 
ilk olarak Kuruçeşme ve Arnavutkö
yündeki durak yerleri yapılacaktır. 

Tesisat ilkbaharda başlanacaktrr. 

Son günlerde havaların kfı.h lodos 
kah yağmurlu gitmesi dolayısile şch .. 
rin sıhhat vaziyeti bozulmuştur. Bi_r 
çok semtlerde tifo ve grip salgınları 
görülmeğe başlanmıştır. . 

Bilhnssa ilkokullarda okuyan kü-

Metres utmasına göz yummadığı ıçın: 

arısını döve döve 
öldürmekten suç u! 

Cezaland1r•lması .stenllen koca, kar1sına yaptırdığı 
takma dişlerl bile, ağzına yumrukla vurarak, 

c;ıkarıp geriye almu; ! 

Kansını döve döve öldürmekten suç
lu bir kocarun İstanbul a~ır ceza hak -
yerinde yapılan duruşmasr, son safha
s•na geldi, müddeiumumilik suırlunun 

cezalandırılmasını istedi. 
Döverek ölüme sebep olma!ı:tan suç

lu kocanın adı, Ali Rızadır. Ölen ka • 
dının ismi, Dilberdir. Hakyerinde müd
deiumumil'.ği temsil eden muavin Sa • 
dun, vak·ayı ve sübut delillerini şu su
retle ortaya koydu: 

- Dilberin kocası Ali Rıza, evli ol -
duğu halde, "Saraylı., diye anılan bir 
kadınla gayrime§ru münasebet tesis et
mi~. Bu devamlı münasebet yü;,Jnden 
karı, kocanın aralan açılmış. Vak'a gü
nüne müntehi gece, Ali Rıza yine eve 
gelmeyince, karısı Dilber, yanma se -
kiz yaşmdaki evrntlık Bergüzan alıp, 
Saraylrnın evinin tarafına gitmiş ve sa
baha kadar evin karşısrnda beklemi~. 
Ortalrk ağanrken, tahmini gibi - ko
cası Sarayhnrn evinden çıkmış, karı, 

koca sokakta kar~rla~mışlar. 

İlk münazaa, burada başlamıştır. Ali 
Rıza, yerden büyük bir taş alarak. hid
detle Dilbere fırlntmı~, kadrn yaralan
mıştır. Sonra evlerine dönerken de yol
da kavga etmişler, kavga ede ede evle
rine gelmişlerdir. Şahitlerden hem Fat
manın evvel ve ahır mesbuk ifadesine, 
hem de sonradan yapılan tesirle ifade
sini değiştirdiği anla~lan sekiz yaşın -
daki Bergo:.izann haı:ırl•ktaki ifadesine 
göre, Ali Rıza, karısrnı bir hayli döv • 
müştür. Ölümü güniinc'len evvel de, mu
tadı olduğu veç'liite dayak atmış, hat -
ta şahit Elmasın sorgu Mkimine verdi-

ği ifadeye nazaran, karısına yaptırdığı 

takma dişleri bile ağzına yumrulda vu
rarak, çıkarıp geriye almışt;r. Bunun, 
karısını yumrukla vura vura sürükleye
rek eve götürcKiğünü görenler de var -
dır! 

Morg raporu, Dilberin elinde dayak
la husulü kabil sıyrıklar, vücudünde ve 
sağ kolunda yine dayak izleri görüldü -
ğünü tesbit ediyor. Raporda, Dilberin 
müzmin böbrek iltihabı ve damar sert
liği ile m:.iterafık kalp hastalığından 

muztarip olduğu, böyle kalbi ve kilyevt 
afatla malıil olan hastaların. dayak gi -
bi maddi, teheyyüç ve infial gibi ruht 
~edidelerle kolaylıkla kalp felcine du • 
çar olarak ölebilecekleri de yazılıdır~ 
Dilberin de, dayak ve bundan mütevel· 
!it infial ve teessür neticesi kalp felcin
den öldüğü, katiyetle belli olmuştur. 

Suçlu, kar sının hnstalığını b:ıiyor 

muydu? Evet! Gerek istintakta, gerek 
m:ıhkemede "kalbi vardı. Bunu biliyo~ 
dum ve biliyorum,. dedi. 

Suçu. sabittir. Ceza kanununun 452 
nci madesinin birinci fıkrasına uyar. Bu 
arada 31 inci madde de nazara alınma· 
lrdır. O suretle ceza kesilmesini istiyo· 
rum! 

Suçlu Ali Rıza. kendisini müdafaa 
yollu "asıl onun attığı taşla ben yara -
landım. l{arıma aslii el kaldırmadım. O 
kendi hastalığından öldü; öleceği var • 
mı5, öldü!,, dedi. 

~Reis Refik. aza Cihat ve Abdurrah -
man Şeref, kararın müzakcres;ni ve bil
dirilmesini 16 §Ubat salı günü saat 16 

ya brraktılar. 

Gibbs mümessilleri 
henüz gelmediler 

Liman idaresi tarafından hazırlanan 
rapor:ar gözden geçiriliyor 

İstanbul liman ve nhtmılarrnı mo-( 
dcrni:u- etmek ve daha elveri~li bir ha
le koymak işi kençlisine verilmiş olan 
Gibbs İngiliz şirketinin yüksek me
murları bir iki güne kadar ı,ehrimiı.e 
gelecek ve ağlcbi ihtimal o zamanlar
da burada bulunn.cak olan İktisat ve
kili B. CeliU Bnyar taraf mdan kabul 
edilecek lcrd :r. 

Şirketin şimdiki halde yalnız Ar .. 
tur Digans i~imli bir miihendisi gel-

miş, Pcrapalas oteline inmiştir. 
İstanbul rıhtımla.mu Karaköyden 

Fındıklıya ve Sirkeciden Sarayburnu
na kttdar uzatmak hususwıda Liman 
idaresi tarafından ha1Jrlanmış rapor 
\'e projeler ih7..'1.ri bir tetkikten geçiril
me ttedir. 

Dün İngiliz mühendisi B. Digans, 
İş Banka..'>ı fen heyeti reisi B. Gn.libin 
refaka inde olarak bazı tetkiklerde 
bulunmuştur. 

Yen iden 45 ortaokul 
açılıyor 

çük ç.ocuklar arruı:nda gribe çok tesa-1 b •• 
düf edilmektedir. İstanbul Sıhhat iş- U Il Kültür Direktörlüğünde mühim 

bir toplantı yapıldı 
leri direktörlüğü mekteplerin ''aziyr.

1 ~·,. yakından alftkadnr olmnğa başla-
mıştır. İcabeden tedbirler alınacaktır. 

f ros şamp~yonzsı 
/stanbul Atletizm Ajanltğmdan: 
1 - İstanbul Kros şampiyonasının 

dördüncü müsab:ılmsı Fenerbalıçe sta .. 
1 

dı ile Kaalmış yolu arasında yapıla
caktır. 

2 - Müsabakaya üçer kişilik ta
kım lnrla iştirak edilecektir. 

3 - Musabnkaya iştirak edec~k 

klüplcr 12.2.937 akşamına kadar Mm
taka Atletizm Ajanlığına atletlerin 
listelerini vermiş olmalıdırlar. 

4 - Müsabakaya saat 11 de başla .. 
nacaktır. Atletler muayyen saatte Fc-1 
nerb::ılıçe stadında bulunmalıdU"lar. 

Kültür Bakanlığı yük~k tedrisat) 
direktörü Bay Cevat, orta tedrisat di- Meslekt tedria2t Direktörü 
rektörü Bay Avni ve Killtür Baka.'11:.. şehrimizde 

ğı genel ispckterleri dün maarifte bir Mesleld tedrisat direktörü Bay 
toplantı yapmışlardır. Rüşt·· Ank dan şehrimize "'elmiş.-

Toplantıda İstanbul un türlü okul t' Ku d' . ara! tanb ld bir müd~et k~ 
f d ··ru lil .. C ır. en ısı s u a 

ihtiyaçları etra ın a go Ş m~ ur. lacaktrr. Bu müddet zarfında muhte-
Bu yıl yurdun her yanında yeB~~dt:in lif 83.?'..at okullarını dolaşarak teftio 
bir çok ortaokullar açılacaktır. u t n edecektir. 
vilayetlerde açılacak ortaokulların ye- --------·------
kCınu takriben 45 kadardır. Genel is- DAVEf pekterler viliyetlerde yaptıkları tef. 
tişler neticesinde Bn.ka..."llığa verdikle- • 
ri raporlarmd:ı okul ihtiyacını ehemmi 
yetle tebarliz ettirmi~lerdir. Bakanlık 
bu raporlara göre tedbirler alacaktır. 

1 stanbul M üddei.ıım.umi1iğinden ~ 
lstanbulda bulunan Gördoo sorgu 

h!kim vekili Rn.miz'in mcmuriyctimi
ze mUracaat etmesi. 
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ınsanın insanlığı akıl ve mantık yolunda 
gitmekle olur. 

Akıl, mantığa uymayan hareketlerde bulunan kimse 
insanlıktan uzak kalmış kimsedir 

Fakat posta Bağda.tta.ki mukaddea 
türbeleri ziyaret.e gelenlerin miktarı 

her vakitki dereceBinden fazla oldu
ğu için ziya.retçiler araımıdaki ölüm 
vn.ka.lan arttıkça artııı$. Halbuki 
bııra.la.rda lSlenlerden Makamı Ali, 
Hnseyin ve M'.usa. Klzmı tUrbeleri 
sahanlığındaki derin mağaı '8.larda gö
mUlenlerden ellfeer altm, türbe civa
rında gômtllenlerden beşer lira, çok 
gömillenlerden de birer lira almak 
mutattır. Onun için UstUne tnrbeda.r
lık vazifesi alını§ olanlar kırk bin al
tm ldr ile anahtarı başkalarına t.es
lim etmielerdir. 
~ bu hastalık aenesinde ben 

'(Ba.ğdad) m (Reırillkariye) denilen 
en mutena bir mahallesinde ve g117.el 
bir evde oturuyordum. Ben de bu 
menhUB hastalığa tutuldum. Otuz beş 
gt1n yatımı. Nekahat haline geldiğim 
zama.n bir gUn pencereden bakarken 
lromşulanmdan bir Bağdatlıyı görün-
ce: 

- Yahu, BağdatWar yabancı fn. 
aanla.ra ya.rdmı etmekle meşhurdur

lar. Meğer bu eöhret yanlış imiJ. Ben 
bu Bağdatlılardan bir m&§r8l>a 8U 

bile istemem. Y a1mz gUnlerce, hafta
larca hasta olduğum halde bir dela 
kapıma gelip de ha.tuı:mı soran olma
dı. Bundan dOlayı hakikaten mUtees
sir oldum.,, demJştim. 
Aldığım cevap fU oldu: 
- Erendim, haklmm var. Mademki 

müsaade buyuruyorsunuz, bundan 
tl&1'ml sık sık ıziyaret ederim.,, iKomtu 
bu. ccvam verdikten 80Dl'a giderken 
Şil mezhebinden olan hizmetçi nefe
rim bu adam için: 

- Ya efendi, dedi, bu lronuttufu· 
nuz kimse Ba.bi mezlıebindendlr. Bun
lar ga \'W"dan fenadır.,, 

Bu söz benim nuan dikkatimi cel· 
betti. BiWda bu eö& bende kOJDfUJD.a 
karşı bir muhabbet uyandırdı. ÇibıJdl 
ıo zaman gayet mUstebit olan Nasrad
a1n Kaçari Ba.'bilerin öldUrdilğü hak
lmıda bir takım rivayetler dillUııtl
yordu ki bu rivayetler Ba.bllerin biz
den daha becerikli kimseler olduğu 
kanaatini veriyordu. 

O geoe Bağdatta beni mevllde gö
taren (Mehmet Ali) ilmlndekf Babiyl 
'(evime) çağ1rttmı. haz ve ikram et
tim. Sonra ~ it.lka.tlanm öğ
nınmek mabadile iakanıdlle bqladım. 
Bu adam eauen Şii f:m.lt. Somadan 
Ba.bi mezhebine ginnif. Fakat keıı.di-
81 r.eld olmakla beraber cahil olduğun 
dan benim istediğim m&lOma.tı vere.
cet mevkide değildi. Bu adam kendi
sinin Şitlikten Babiliğe geçmesinden 
bahsederken ban& eöyle dedi: 

- Ben esasen çok fena tabiatta bir 
adam idim. Babi olmazdan evvel koca 
Bağdatta en meeJıur bir hırms, yan
baicl, sarJıoe bir adam idim. BUtiln 
Bağdadı yıldırmıştmı. Bağdadın en 
büyük kUlhanbeylerinden biri olarak 
ta.ııııımJlbm. Allaha §l1kUr ki Babi ol· 
duktan eonra bende bu hallerden hiç 
blr1 kalmadı. mltUn bu fenalıklardan 
bana nefret geldi. Her suretle tövbe
k!r oldum. İşret etmek töyle dursan. 
tlltUn bile içmez oldum. Şinerin ahunt
lan adamı cennet sevdası ile selb
etmek ve cehemıem azabı Jle korkut
mak isterler. Babi mezhebinde iııe be
ni böyle yapmadılar. Bu mezhepte en 
bliyilk tehdit §Udur: 

lnaanm inaanlığı akıl ve mantık 
yolunda gitmekle olur. Akıl ve man
tıp uymayan hareketlerde bulunan 
kimse insanlıktan uza.kiaşmıf, hay
vanlığa yaklaşır. İtte bu telkin beni 
mWı etmeğe Wi geldi.,, 

Bu adam Babi meıhebi hak-
kında beni daha ziyade aydmlatınak 
fçin başka birini getireceğini söyliye
rek gitti. Ertesi günU yanında giln
deliii Jjls pa.radan ibaret olan bir 

1 değil 10 defa görmek isteyeceQiniz 
AŞK - HEYECAN - DEtfŞETLl ve MUAZZAM SAHNELERLE DOLU 

NEF1S VE EMSALSiZ BiR ŞAHF.sER 

Halk Kahramanları 
TÜRKÇE SOZLÜ filmlerin 

Önümüzdeki CUMA AKŞAMINDAN baflıyarak 
şeref haftasmda saym halkunıza takdim 

EN GÜZELİ 
1 P E K sinemasmm 
edilecektir. 

Beyu perdenin en ~ erkek aıtiati 

ş A R L B OV E R 
ve EHLi SALIP MUHAREBELERi 'nin unutulmaz kraliçdi 

LORETTA YOUNG 
Afk - Güzellik - Nefis bir mevzu - Görmediğimiz, bilmediğimiz ciyularm esnn 

FLORYA 

gittiği için bu habise bir kamçı vur
dum. Beni Allah muhafaza etti ki o 
sırada. uzerimde ta.banca yoktu. Yok
sa muUak katil olurdum..,, 

(Arkaa t1G1' 1. 

ŞANGHAY 

Dairemizin 93613748 numaralı doe
)rastte mahcuz olup paraya çevrilme-
81.ne karar verilen miloeddet demirci 
ve marangoz allt ve edevatı 13.2.937 j 
tarJlıine mUsadif cuma.rteai gllnU aaa.t 

Fraaııa Tiya~ 

Operet ICJamı 
Bu akp.m saat 

20,30 da 
BAHAR TE!tl/ZLIO 
Komedi 3 perde 
Yazan: F. Lonsdale 

TUrkgeye çeviren: 

BuaUa aaat 14. 4e ÇoaU 
D6(lıtNLNla BBLJIA - ~ 

Ut Fahrl Oansoy -
ll'ebmi ~ 

Ve aklanı saat 20,30 da ABI! 
Bl Yaan: Yusuf Ziya -

Muhlis SababattJD 

labulltul Lev•zım ... 
Satınalllİ• 

komlayonundall 
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~~Yağlan aürünmüı, dudak-ı yetlerile teırifteler, onlar ela ağaç alt -
~! lernadiyen (Lahavle! .. neste-

1 
!arma tünemişler; sokağa atsan, 20 al -

~ lftılallahemaassabirinl) par- tın c:!er tcccadeler üstündeler .. önlerin
~ ..._ ~ luk tes.!)ili hocafendiler .. 1 de, paket paket kuru yemiıler, yaı ye
~ tin feraceli, veya koyu renk mişlcr .. Dumuıdan çeneleri oynamada. 
--...; Olnuılan yün atkılı hanım varı yoğu gövdeye abna:lalar; ayni za-

1\_, .. 
,....~ manda da, kerli ferli beylerle ~satayı 
~ l:ııbakası arasında, göze en yola koymadalar .. 
~~.tunlar: 

[ ~ ~~~Ortna.sını henüz giymif, Eda, bu lıarrangürraya hayli uzak 
~ :ıgı kıt'aama yollanmak iç.in bu?un:ın miskin söğüdün altmea, "Beu-
~ ~ ~liyen, kollan beyaz sırma der" markalı kupamn içinde, arbk du
~ ~aaniler .. Harbiyeye o se- 1 ram:ız olmuştu. Hafize dersen, o daha 
l' frtı~ arifesinde geçmiş ve kı -1 z.İyadt! bunalnuştı. ikisi de, can abyor • 
-,_ ~f, takıl"data şakll"data do -ı lardı dıtarıya fırlıımnğa, birkaç boy pi
~ • Jeliler... Kcl~aklı, lacivert, yasa eaneğe ... 
~da.:. göğsü boy boy harçlı ve üç j lfa~ize, bir daha seslendi: 
,._~topçu mektepliler.. Ayni I - tbrahim aii:mğım, arslanım, biraz '"31· n nıavisini gİymi§, kalpak 1 ye:-inden in, kar>mm yanına gel! .. 
~lil ı, Baytar ve eczacı riittiyei Herif, yerine yan otumıu,, gözleri 
'-ı.w__:-_~ ... Güvez kadife yakalan yı- 1 Edac!a; o pembe beyaz mineye kartı ge
l\ ..;,.~ kollan omuzJanna kadar sı- viı getirmede: 
~ ı.:_lttitli Tıbbiyeliler .. Eni boyu bir - Ne var bacnn? Keyfimiz yerinde, 
,__ ~~lbarrna ceketli, bol paça, be- durup duruyoruz iıte! .. 
~- ~lu bahriyeliler .•• Ayni el - - Yavuklunun batı için, o yavuk -
~~çuhadan hantalmı sırtla • lu her kimse onc:ağızın bat göz sadaka. 
~ ,... lrtı lcartaJ kanat omuzların • aı olı:.rak, gel bir saniye buraya ağacı • 
'~ "'1llan ve yanda çekecekleri ğım ! 
~,....-, Olnuzdaıvari yanpiri yanpiri Arabac:nın m:dJıı.nı§ı işi: ilccck rad-
~ ..__~•ddehane1iler... Yemycıil dede değil: 
S1ı1-.,1 bozuk, kara kuru Aşiret - Benim yavuk!um bZl' tane .. "Ara -
~-: ... Elbiseleri abadan, eflatun banın İ!;lndc?ci Edayı ı:östercre!c:" Dün
~' dikil~§ yenleri dt§anya kıv • yayı yalıanm, yıharım b:.ı gan için! •• 
s~ 0 k9e}i, Zeytinburunlular, Atladı aşağı; kapınm yanına Yatla§· 
~er, Dernirhaneliler... tı: 
~ ~· bafka nümuneler: - Söyle cileğeni bacı! .. 

'11t ~bi fesli, UZ3'?\IŞ traıl!, buru - Hafize, hödüğü mat edemez mi hiç?. 
~: ~Ylı zabit oğalar .. Tersane tki yanma sallanmada: 
\ ~ 'Yıld~claki Arap ve Arnavut - Pek fena, pek fevkalade adaıtu:n 
~oh. neferleri ... Ağabani sarık • kardeıçiğim... Gül yfrzüne anber, des
~ l~ 't'e Poturlu, ıalbndmna kös • turun 10 yıldır idrar zoru çekmekteyim. 
~ ~!lls kupklı kab1::ımallar.. F e- Bu kabahat benim mi, ehlimin mi? 
~,lal~ boynuna yuma mendil do- Münkirnckir heaabı sormak istersen 
~ ~ 1 Ve !&lvarlı taıralı esnaf... söyleyim ama, timdi hiç lüzumıı yok 
\'-lı ~İai elbiael~ et ve yağ koku • Diıimi Siktim, sıktnn; claba ziyadeaine 
·~ aıçıları ... Botta ge:r.er utak - tahanwnülüm tükendi ... Arabamızı, ge-

\ ~~1-.., Wtçrvanlar.. ride, tarlalann içine götür bari.. 
• -~ tuluınbalnrmm omuzdaıla • Sesini yavaşlatb. E~aya duyunnak 
~le.~ .kılıklı külhanbcyler; serse- istemiyonmıı gibi, bir itaret çekerek 
\', • 

1 ıı>aiz sapsızlar.. fısladı: 
a.... tor~~ en mostralıklara gelelim: - D•ltcrbane nazın Tahir pqanm 
. -~ \" ~enin ve §İvf'.knrlannrn, kerimesi, makamı kerimmn yavnıc":Jğum 
"-..~'C!Uni yosm:Üanmn envaı: ve bugüne bugün sc;ıcağzın gelin han
~ dalQ Fitnabn, Şekerci IO - fendisi olan tazenin hali de benden bin 
~~ kaYlnak tabağının, Benli ka.t beter ... Biraderciğim, hadi senin 
·~ t . l='•tihteki ıY.ı:ımcu Ahme - kaı:lar evlitçığnn olamaz ama insaf ben
"' diıııekapısındaki Paça.11... lu de kalsın, evlatçığmı diyeyim.. Bunca 
~"'en bellibaşlı semııayderi. yıldır vekil vükela konaklarinda kapdı
lıı.' ev ~Yası Kambur Esma ile sın. Bu dünya aleminin türlüsünü gör • 

·- .. kim • ı-.: _..., aıavendiği beı altı malım müı sesm .• 
~~ 'hçlelıniı. Arabalardan inmiı- Arabacı, bastı cevabı: 
''·.. altına otunmıılar, etrafa - Gelin hanım ela mı dara geldi? 

l't~azelerin fdardaklddan • Şimcik ahan ıular dunar! •• 

L~ ~~,"7" dai dai~resinkude::.mm j,.,•nde. Sıçradı yerine. Beygirlere bir (Deh!), 
...,,~ ...- r bir iki de kırbaç savurdu .. Gerisin geri 

h da b' '"nkü' alabiıdiğine gidiyordu araba. •• 
~IJai- :. . ınernez, çu onu 
~ ""'ltcfiii zaman ıda herkes gibi içeriden sesler: 
\....."9 A~ti veçhile dötemeyi - Ayol nereye tbraam ağacığım! .. 
~I .. , 1~'11~ pufla bir minder koy- - Artık öteleri im', tenhalık!.. 
""4ı 'bit \lstijne bağc!aı kunnruş. 150 - Balıklıya mı gidiyoruz? •• Raya d• 

lııt. t~ d~ oluıu.. ğiliz ayol! .. 

'~ ~bnesi için arabanın ka- Herif, dizginleri çekti: 
~ ~~e tek başına. Anbacı .. - Hadi inün bahalım. Ama hendek, 
L,_~ ~ c!aınge.Jı ııpaaı: Kıp kır- mendek bulmadan olaır.az. Ortalıha ya

~ '::~· Piisküllü, galibarda el - yıldxğmızı istemem! •• ..t: 1 •rap; 10 yaıındaki ev - Apğr atlamış hendeği mendeği bul-

~' lcı mağa çalrşacnk gali.ha... Hafize, biraz 
~ ~' 't,Cl!ı '!'aklan, dört bı=ı adım ile- ciddilcımek lüzumunu duydu: 

~ '" -1tında. Onlar da, terbi • - Rica ederim lbraam ağacığım, ar
~ " ~ d~rcsinden harice çıkına- tık biz.!ere müsaade; aen de yerinde kal .. 
tİttl "-lıattalc d~ ı>atronlarmda.. Şişko, Zaptiyeler fınl fınl dolaşıyor; karşımı-

'---·-· p lordü mü, köpürüverdi "'lli, za çıkıverecek olurlarsa ne cemezler? 
6ça Bir acar genç, yanına iki kadın almış, 

"' ıı ... lu, Mumcu d3 mai -"' •t ~ kim bili1' maksadı nedir zeh.abma düı • 
"'•~ ............... - .. ·-·-·-·-·-: ınezler nü?.. Kara ko!luk oluruz bilJa -

1 
'lt' ,.._'"Hı ay ene kuponu ~ hi_ Bana sorarsan umurumdan hariç; 
'-t..:.. Otı ıı...._ .....ıktoru : bana dağ da bir, geda da bir pyet, o • : '\ ~ -.., bu tnuz Pazartesi giliı!erl : ! "-t •cı.l'!b tUktan yirmiye kadar ga• ~ lur a, olacağı da tutar r., yanındaki ta-
~~ lt- ~il ~ealnde, Cumartesi günleri : ze kimin nesicl.T diye sorarlarsa? .. Bu 
~~~lrt 1

19 
a kadar Lll.lell Tayyare ! mutııaamf Tahir pa§a kerimesi ve es • 

~ l<ıı)ucu kıncı dalre Uç numarada bak vükelfıdan Abdül paşa (A'bdülveh -
~ lıt~ larıınızı yedJ kupon muka• 
.::.."""'it lı~ tdeı-, hap paıarun ismini hatırlııyımnyor), ge-

-...ı.ııkı Jini, bir vezirzade kansı, bura!arela ne tt!f an doktorumuz da bu 
~ la:ıcı:ını bfrlktlrlp t endtn'.ne gcz.iyçr demece kalktşırlan:ı, dünya hiç 
lillıı..' '• 12 CUtnartesı, Mlı, perşembe bir kimsenin b~~ma yıkılmaz, her.im ba-

~ .Akaarayda, Millet cad- ınna yıkılıT. Ben biçare ort~da kalrmn!. 
a camıı kar§ısmdakl mu- Arabe.c1 lbrahim ağanın süngüsü 
OCuklarmıza baltacalttır i ı' düamüıtü: -· .. ····----····-··· ... '( Ark<UJı var) 
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3 davada karar 

Voga - Don Kanalı Ağırcezada dün 
mahkum olanıar 

3 seneye - 4 aq, 17 güne 
ve 15 yıl, 4 aya! 

Bu suretle Beyaz denizle Baltık 
denizi bir!eşm

0

ş o!acak 

İstanbul ağır ceza hak yerinde, dün 
esastan kararlann bildirilmesi günüy -
dil. Saat on sekizden itibaren, müddei
umumilikten kısmen muavin Sadun, kıs
men de Kaşif hazır bulunarak, karar -
lar bildirildi. 

Reis Refik, !za Cihat ve Abdurrah -
man Şeref taraflarından ittifakla verilip 
bildirilen kararlar, bildiriş sırasile ~un
Jardır: 

Bir kaz:ı kur,unu 1 

Yolga - Don kznah projesi bu yıl( 
içinde tam olarak Lıitirilecektir. Bu 
eser, Beyaz denizi, Baltık denizini vc ı 
Hazer denizini Azak denizi ve füıra<le
nizle birle~tirccc!\tir. 

Nazarı dikkate alınan nokta, yalnız 
bir nakJiye vasıtası değil, fakat aynı 
zamanda bir de büyiik ele:ttrik enerji
si müvcllidi \'e irrn ve iska cfarn:ırr 
vücuda getirmektir, 

Yolga - Don, kcmürden mahrum 
Yolga mıntakasınr Donetz kömür hav
zasına, ve ormandan mahrum arazi) i 
de Kama ormanlarına bağlayacaktır. 
Aynı zamanda gene bu kanal, Yolga 
mıntakası buğdaylarının Hazer kıyıla
rı petrollerinin ve sairenin nakline de 
yarayacaktır. 

Bu su yolunun ilk nakliyata açılış 
yılında 15 ila 17 milyon ton eşyanın 
bu yolla nakledileceği tahmin olun-

maktad ır. Bu r:lİl•~r. bittabi her sene 
daha ziyafie çoğalaca:•tır. 

Don Uzcrinde in~.ası bitirilecek olan 
muazzam bir bar:ı,i arl;asında 40 mil
yar mc!re mil;fıblık lıir su ihtiyatı toı>
lnnacak ve burada büyük bir göl ,·ücut 
bulacaktır, 

\·oı;;:ıdan g2!cn vapurl:ır, bu Don 
gölüne e1düzlcr vasıtasile varacak, ve 
bu ddüz:cr aradaki 72 metrelik irtifa 
farkını yedirccektir. Duradan Dona 
inecek ''apurlar da gene bir seri eklilz 
lerdcn geç"ceklerdir; zira Donun mev
kii, lıu gölden 3:> metre aşağıda bulun
mn!tt.ıdır. 

Dnndan Volgay:ı geçecek olan fazla 
s~ miktarı, :>SO bin kiJo,·at kuHetindc 
3 hidro el~ktrik santralın işletilmesin
de kullanılacak ,·e aynı zamanda bü
tün o mıntaka d!l sulanacaktır. 

Uzunçarşıda Nuriyi tabanca ile öl • 
dürmek kastile yaralamak iaterken. kur· 
şunun o sırada oradan geçen küfeci A
liye isabet:ıe, Alinin daimi zaafını in -
taç edecek şekilde yaralamasına sebep 
olmaktan suçlu Abdullah oğlu Hakkı, 
ceza kanununun 448 inci maddesine gö
re 15 seneye ve fiil tam teşebb:.is de -
recesinde kaldığından, 62 inci madde • 
ye göre tenzilen on seneye. o aralık 18 
yaş.mı bitirmediğinden yine tenzilen üç 
s~neye mah!:Om oldu. 3800 kuru§ du -
ruşma masrafı verecekt:r. 

B. Hüseyin C3hit l Belçj~a meclisinde 

f d 
yumruk yumruğa kavga! 

Vak'arun sebebine gelince, Nuri ev
velce bu Hakkının dükkanında, onun 
yanında çalışıyormuş. Sonradan ayni -
mı§ ve başka dükkan açnuı. Arada es-

tara in an Brüksel, 9 (A.A.) - Parlament()-

1 d nun bugünkü toplantısında reis Huy• 
3ÇJ 30 ava man, Madrid ve Valansiyaya yaptığı 

naflık rekabeti ba~östermiı. O gün 
Hakkı, Nurinin dükkanına giderek, 
kendisini önce sözle tehdit etmiı. bu 
kar etmeyince de tabancasını ç~kanp iki 
el dükkana doğru kurşun atmıı, Nuri 
dükkandan çıkıp kaçınağa bqlayınca 

da, peşinden iki el ateşlemiş. Ve çıkan 
bir kurşun, küfeci Ali hesabına kaza 
kurşunu olmuş 1 

Çafarken, gözetlenen r 
Zeytinburnunda bir bakkal dükka -

nına hırsızlık maksadile girip çekme -
ce ve rafları kanştırırken, dı:.ikk.inda 

saklanan ve onu gözetliyen çırak Meh
medi görüp, öldürmek için tabanca ile 
yaralamaktan duruıması yap·lan Bilyük 
çekmecenin Küplilce köyünden renç -
per Yusuf, hırsızlığa nakıen te~bbUs -
ten dört, adiyen yaralamaktan bir ay 
hapis ve cezalar birleştirilerek topye -
kun dört ay, on yedi g':.in hapis karan 
aldı. Hapisancden çıkınca dört ay umu
mi emniyet nezaretinde tutulacaktır. 

580 kuru~ keşif ve 1400 kuruş duruş -
ma harcı da, kendisine ödetilecektir. 

Yusuf, bir müddet mevkuf kalmıt, 

sonra ceza hakyerince 500 lira kefalet
le salıverilmiş ve daha sonra da davası, 

(tJstyanı ı incide) 
verdiği cevap gazet.ecizde, "Son 
Posta., ve "Açık Söz,, gazetelerinde in. 
tişar etmişti. Hüseyin Cahidin bu 
yazı üzerine Istanbul vali ve belediye 
reisi Muhittin Üstündağ ile gazetemi;: 
neşriyat müdürü Refik Ahmet ve Son 

Pos ta sahipleri ve neşriyat müdürü 
Ali Ekrem ve Selim Ragıp, ve Açık 
Söz gazetesi aleyhine açtığı hakaret 
davasının Izmit asliye ceza mahkeme. 
sinde görüşühnesl kararlaştırılmış, ,.c 
bu davanın rüyetine dün Izmitte ba~. 
!anılmıştır. 

İstanbul valisi Muhittin Üstündağ 
ve aleyhlerine dava açılan gazeteler 
neşriyat müdürleri dün lzmite giderek 
bu davada hazır bulunmuşlardır. 

lıtanbol vali ve belediye reisi Mu
hittin Üstündağ kendi şahsı n bele. 
diye aleyhine yazdığı yazrlardan do. 
layı B. lliiseyin Cahit aleyhine mu
kabil bfr hakaret davası açmıştır. 

Vali n belediye relc;i Muhittin Us. 
tüncl:ığ ve g:ııetcmiz neşriyat müdürü 
Refik Ahmet ,.e diğer grrzctcci ark:ı
daşfarı bu sabah lzmitten hareket 
edeceklerdir. 

salahiyetsizlik kararile ağır cezaya ,ön- -----s-=--ı.-y-a_s_"'ı ____ _ 
derilm: ştir. 

Ağır ceza, Yusufun çrrak Mehmedi •• J ki 
yakalanmamak ve korkutmak için ba - musteşar 1 ar 
cağından bir haftada iyileıecek tekilde 
yaraladığını, girdiği dükk!nm kapısı (tJstyanı, 1 incük,) 
kilitli olduğu anlatılamadığını karar es- üç kişilik namzet listeleri halinde il-. 
babı mucibesi olarak göstermektedir. met lnönüne verdikleri söylenmekte-

K U 1 dir . 
aynana ve vey kız Şimdiye kadar isimleri geçenlerin 

Langada kaynanaaı Kanyayı öldür- bu listelerde olmaları ihtimali vardır. 
mekten ve üvey kızı Astanoıu öldürme- Ve belki İstanbul gazetelerinin tah
ğc tam davraruıtan suçlu yapı ustası minleri olarak Ankara muhitine ya
Kirkor, on beJ yıl, dört ay ağır hapiı yılan naırı.ut!cr arasında a13ağıda i
cezası yedi. simlerini vereceğim za.tların siyas i 

Karara göre, Kirkor, vak'a günü il- mUsteşarlıklara tayin edilmeleri muh
vey kızı Astanoşa "§u çantanı ver de temeldir: 

Nafia vekaleti için Sırn Day, Zira
at vekaleti için Hamdi (Konya), İkti
sat vekile ti için Ali Rıza (Mardin) , 
Maarif vekaleti için Nafi Atuf ve Hn
s:ın Ali, Adliye vekaleti için Ealahat
tin Yargı, Gümrlik ve İnhisarlar ve
kaleti için Hüsnü Ça.kı, Maliye veka
leti jçin Mükerrem, ve mebusluğa s<
<:ilmek suretile şimdiki müsteşar Faik 
KurC• ğlu, Sıhhiye vekaleti için Fikri , 
Dahiliye vekaleti için MuÜalip ve Mü
nir Akkaya, Hariciye vekaleti için 

seyahat hakkında kendlc:;inden istizah .. 
ta. bulunu1masına mani olduğundan 
sağ ve sol cenahlar arasında şiddetli 
bir kavga çıkmış ve bilhassa 2;; mebus 
yumruk yumruğa gelmiştir. On kişi 
yaralanmıştır. Celse tatil olunmuş.o 
tur. 

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

Teşekkür 

Çocuk K1ırumundan: 

İsmini bildirmiyen hayırsever bir 
Bayan tarafından Kurumumuza yüz 
lira tcbcrril olunmu~ur. Yoksul yav
rular namına alenen teşekkürlerimizi 
sunnrız. J 

Erzincan kurtuıu,u 

13 şubat cumartesi Eminönü Hal
kevinde saat 17,45 de tes'it edilecek· 
tir. BütUn Erzincanlılar davetlidir. J 

tc: ons~r ve konferans 

Yqilay Genel Sek-reterliğinden: 
~ 

üyelerimizin tanışmalarını temin 
cemiyet işlerini görüşmek ve bu hu
sustaki dileklerini öğrenmek maksa. 
dile 13.2.37 cumartesi günü saat 14 de 
İstanbul Eminönü Halkevi salonunda 
Yeşllay Gençler birliği üyelerine mah
sus olmak üz.ere bir toplantı yapıla
cak; konferans ve konw~maları müte
akip cemiyet üyeleri tarafından teş
kil edilen bir heyet taraf mdan aa bir 
kon.ser verilecektir. Bütün Yeşilaylı .. 
!arın bu toplantıya gelmelerini dileriz. 

Eyüp Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Davacı Afif tarafından Hikmet ve 
Eyüpte Nişancı Münzevi mahallesin
de 9 numaralı evde sakin iken halen 
ikametgahı meçhul olduğu anlaşılan 

Paki7.e hakkında açılan alacak dava.. 
sının muhakemesi neticesinde: Her iki 
mUddeialeyblerden müddeabih 251 1!. 
ra 23 kuruşun blttahsil müddeiye ita
sına ve meblağı müddeabihe dava tari
hinden itibaren yüzde 5 faizi nizami 
yürütülmesine ve masarifi muhakeme
nin müddcialeyhlerden Pakizeye aidi
yetine temy'zi kabil olmak üzere Hik
metin vieahında, Pakizenin gıyabın
da 13.2.936 tarihinde karar verilmiş 

ol~uğundan iı;bu baskatip ihbarname
si tarihi ilandan itibaren bir hafta 
zarfında itiraz etmediği takdirde kat. 
iyet ke0b'.'deceği maliım olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 

(V. No. 20778) 

üç lira alayım içinden 1,, demiş, kız ver
memi!}, suçlunun kaynanası Kanya da 
kızı iltizamla "olmaz!" deyince, Kir -
kor, kaynanasını kanlar içinde yere ıer
mi!}, Astanoşu yaralamış. Dikranohi v.s. 
şahitlerin ifadelerile, her iki suçu da bu 
suretle sabit gören hakimler heyeti, 
suçlunun guya vak'a sabahı meçhul iki 
kişinin kapıya gelerek •ilvey kız- ndan 

para istedikleri ve kendisi müdahale e
dince, onların hücumuna uğradığı, on
dan sonra da katil ve cerh suçlarını bu 
meçhul şahısların işledikleri yolundaki 
müdafaasını, reddetmiştir. 

(mebusluğa seçilmek surcti!e) Num:ın ZAYİ SA.AHADETNAME VE ?-.1VFUS 
Mencmcncioğlu. ~ TEZKERESİ 

Kirkor, kaynanasını öldürmekten ev
vela on sekiz sene ceza yemiş, bunun 
altı senesi görülen bir tahf:f sebebile 
gitm:Itir. Nitekim, kendisi aile reisi 
olduğu halde ihtiyacı olan üç liranın e
sirgenmesi,... tahfif sebebi budur! Ü -
vcy kızını öldürmeğe tam teşebbüsten 
yediğ i on sene l·~za da, gene bu bu nok
tadan altı sene, sekiz aya inmi§, iki ce
za birleştirilerek, net'ce itibarile yuka
ndaki nihai karar ortaya çı!:nuştır: On 
beş sene, dört ay ağır hapis 1 

Ve ayni zamanda, tabil fer't cezalarl 
da çektirilecek! 

Milli müdafaada iki siya.si müste
şarlık ihdası ve bunlardan birinin ha
va işlerine verilen ehemm~yete mebni, 
müstakilen hava if'lerile uğraşması, 

diğerinin de ko.ra ve deniz i şlerine 

bakması ihtimali vardır. 

Burada geçen isimler nihayet , yı.•. 

karda da dediğim gibi, bir tahminden 
ibarettir. 

Siyasi milsteşarlıklar ihdası hak
kındaki kanunun meriycte girmesi 
müddetinin en az bir iki ay daha uzak 
bulunması dolayısile siya.si mUsteşar-

TI.üşdiye şa.hadetnamesile nüfus 
tezkeresi zn.yi ettiın. Bulanın Beyazıt 

Laleli Tulumba sokak 53 numarada 
Cevdet'e gönderdiği takdirde memnun 
edileceğini ve aksi takdirde yenisini 
alacağımdan hükmü olmıyacağmı ili.n 
ederim. 

(V. No. 20751)" 

ların Meclisin tatil dewesinde namzet 
olarak tesbit edilmesi ve l martta açı
lacak olan Meclise an.edilmesi lizım 

gelmektedir,. 
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lstanbul Belediyesi ilanları r KURBAN BAYRAMINDA YALNIZ 

GAZETESİ Beher kilosuna 1 kul'U! fiat tahmin olunan Balatta köprü dubaları · 
nm tamir edildiği kızak yerinde tahminen 50 ton hurda demir satılmak ü· I 
zere açık artbrmaya konulmtı§tur. Şartnamesi levazım Müdürlüğünde gö- I 
rülebilir. istekliler 37 lira. 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubi -
le beraber 19-2-937 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bu -
lumnalıdırlar. (B.) (705) 

l{IZILAY 
ÇIKACAKTIR 

llanlannızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat hem Kızılaya yardnn olacaktır. Fiyab SOO ti 
fada santimi 40, İç aayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 60 kuruttur. 

M Üracaat yerleri. (Yeni Postahane kartısmda KIZILAY Sabt bürosu Telefon: 2265' ~ 
• l Ankara caddesinde VAKiT PROPAGANDA SERViSi Telefon: 2 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Beyoğlu Kaymakamlık bina· •ı•••••••ı•••••-'.ıiiiiılıiiliıiııiılıllllm••••••lllmmmlılİmlliiİİİIİmm•~ 
amm zemin katındaki lokanta 937 veya 938 ve 939 seneleri Mayıs sonu -
na kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konuhntı§tur. Şartnamesi 

Levazmı Müdürlü<Yünde görülebilir. istekli olanlar 4 lira 50 kuruşluk ilk 
teminat mektup veya makbuzu ile 19-2-937 cuma günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (707) 

Sahipsiz san renkte ve boynussuz bir diti keçi Hasköy nahiyesi mü
düriyeti tarafından berayi muhafaza 1-2-937 tarihinde Beyoğlu Daire· 
sine gönderibni§tİr. Sekiz gün zarfında sahibi zuhur etmediği takdirde sa
tılacağı ilan olunur. (B.) (780) 

On blnlerc ~ vatanda• 
tarafından 

Seve seve okunan 
Ve takip edilen , 

1 

HABER ' 

1 
Deniz Levazım ~atın81' 
ma Komısyonu ilanıer• 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satmalma Koınisyol'11 

den: 
Muhammen bedeli 

Lira 
10900 

Teminab 
Lira 
818 

Adet cinsi 
(2) 90 hreyk beygir ku~ 

benzin motörü 
1 - Y ukanda Muhammen bedeli, teminab, mikdar ve beygir Senelik muhammen kirası 960 lira olan Mahmutpaşada Tayahatun V E 

mahaleainde Mahmutpa§& caddesinde eski 25 yeni 22-24 No. lu Mah - ' ti yazılı motörler kapalı zarfla münakasaya konmtl§tur. 

mutpqa hanmm teslim tarihinden iti haren 937 veya 938 ve 939 seneleri ı ! K U R U N 
Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artbrmaya konulmuştur. 1 

Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar 72 liralık 
ilk teminat mektup veya makbuzu ile 2~2-937 cuma günü saat 14 \ 

Gazetelerinin 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (781) KCÇCK 

ilanlarından Foçateyn Değirmen Tqocaklan T. A. Ş. tinden: 
Hialledaran Heyeti Umumiyealnf.n alellde içtimaı 4-3-937 Perşembe günU 11&at 1 istifade ediniz 

ı' de §lrketin merkezinde lcruı mukarrer olduğundan llakal 20 hisse sahibi olan bl!ıııe- 1 . . . . 
daranın yevmi içtimadan bir hatta evvel h1aee ııeneUerint ıtrket veznesine teslim ile mak- , Herhangı bır ıhtıyacmızı bu ga-
bum almalan. 1 zetelerimize bir küçük ilan ver 

RUZNA.MEİ lı!OZAKl:RA.T: mek suleriyle dehal temin etmek 
ı - 1936 ııeneat mecll.ı. ld&N " mtt rakıp raporlarmm okunınaar, i elinizdedir. 
8 - 1936 aenest bilA.nço ve klrtl arar heııaplarmm t:etklklle kabulU ve mecllat ld~ Müracaat yeri: lstanbul; Ankara 

re heyeUnln ve mUrakrbln ibram, dd • VAKiT y d da 
3 - Yeni aene için müralap tnttııablle Ucretınfn teab!U, ca esı ur un 
4 - Yeni sene için heyeti idare az&11 nm tntllıabı ve hakkı huzurlarmm teıbltı. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

4. cü keşide 11 Şubat 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.00000 10.000 lirahk ikramiyelerle 

1 Propaganda servisi 

.----or.----
N l ŞAN YAN 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

Tel: 40843 ---· 

(10.000 ve 20.000} liralık iki adet mükafat var-dır. --------
---Dr. Ihsan SaD'\İ ---

Dl k kat: 
Bilet alan herkes 7 /Şubat/937 günü akpmma kadar biletini 

deiiftirmit bulunmalıdır. Bu tarihtea sonra bilet üzerindeki hakkı salat 

Uksilrll k şurubu 
Oksürilk n nefes darlığı boğmaca 

ve kızamık öksürükleri için pek te
sirli illçtır. Her eczanede ve t"cza 

••• ı•-• dcpolanndı bulunur. Kulak, Burun, Botaz • OSMANLI BANKASINA MEMUR 
MOTEHASSISI ALINMAK iÇiN MVSABAKA 

Dr. ŞEVKET iLANI 
HDSND TARAV Osmanlı Bankasınca bu kere yeni- Dr. lbrahim Erdeniz 

den hizmete alınacak TUrk memurla-
Beyoğlu, lstiklil caddeai Sinıer nn intihabı için yakında bir müsaba- Birinci sınıf Çocuk Hastahklan 
kar,ısmda Saka çıkmazı No. 3 ka a.çılacaktir. mütehassısı 

.... Telefon: 43242 y ........ ....:ıı-- ~ 1 ıı.. .. aşı vı..UD.&AU aşa.gı o up ·uu musa- Haseki ve Çocuk hastaneleri sabık 
bakaya. girmek istiyenler namzetlik

/ stmıbu.Z Vçündii ICTG JlemurJu- lerini kaydettirmek ve kabul şartları-
asisıanı 

pndan: m öğrenmek Ur.ere şubat ayı zarfında Aksaray Millet Caddesi No. 99 da 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu- her hafta Salı ve Cuma günleri saat Her gün saat 9 dan 18 e kadar 

ka.rrer bir adet ''Kari Hamel,, marka 9 ile 10 arasında Osmanlı Bankasının hastalannı kabul eder. 

iplik sarma makinesi 17·2·937 tarihine Galatadaki Merkezın' de Khı.ı· t-len· 

2 - Münakasa 3-Mart-937 Çarşamba günü saat 14 de 
da M. M. Vekaleti binasında müteşekkil komisyonumuzca yap~~ 

3 - Münakasa şartnamesi her gün komisyonumuzda ~ıJ 
4 - Münakasaya gireceklerin tesbit olunan günde azami ,.,t 

kadar 2490 sayıh kanun mucibince vesaik ve teminatlarını havi ~ ~ 
daire~inde kapalı ve mühürlü teklif mektuplanm komisyona •~ 
lunmaları. ,ji 

4 - Saat 13 den sonra verilecek teklif mektuplarının kabul 

yece~. - Posta ile gönderilecek zarfların postada gecilanesindell ,1 
vellit teahhurun nazan itibare almmıyacağı. ( 151) 

M. M. Y. Deniz Merkez satmalma komisyonu Riyasetinde": 
Cinsi Kilo Tahmin edilen kıymeti Teminatı " 

Allautal Köşebent, 
Levha ve Perçin 

çivisi. Meanuu. 
Galvanizli ve siyah 
saç levhalarla, köşe-
bent ve perçin çivisi 

4129 12.000 Lira 900 Lira 

Meanuu. 108.802 20.000 ,, 1500 ,, 

,, 

1 - Tahmin edilen hedellerile muvakat teminatları ve 
günleri yukarıda yazılı Allautal Levha, Köşebent ve perçin 
münakuaaı kapalı zarfla 1-Mart-937 Pazartesi günü saat 14 
vanizli levha ile saç levhalann ve kö~bentlerle perçin çivilerinin ~ 
kasası keza kapalı zarfla aynı günde saat on bette Ankarada fd. 
kaleli binasında mütetekkil Dz. Merkez satmabna komisyonunclf 
caktır. 

2 - Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün münak~ 
edeceklerinde birinci maddede yazılı gün ve saatte komisyona 

etmeleri. ~ 
3 - Münakasaya i§tirak edecek taliplerin zarflannı usulü "JJ 

de kapalı ve mühürlü olarak münakasa saatinden bir saat evvel ~; 
na vermeleri lizmıdır. Posta ile gönderilecek zarflarda postadan,_ 
lit teahhur nazan itibare almmayacakbr. (152) 

Tahmin edilen bedeli (110000) lira olan (10000) ton 
kömürü l~Şuhat-937 tarihine rasthyan sah günü saat 14 de 
zarf usulile almacakbr. 1 

Muvakkat teminab "6750" lira olup şartnamesi "550" ~ 
kabilinde Komisyondan her gün verilir • 

isteklilerin 2490 saytlı kanunun tarifab dahilinde tanziııı ı'' 
kapalı teklif mektuplannı en geç 16-Şubat-937 salı günü saat 
dar Kumıpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz ~ 
venneleri ve hu saatten sonra verilecek teklif mektuplarmın 
miyeceği. ( 482) 

mUsadif Çarşamba. günü 88.8.t 10 dan ~ ~ 
Servisine müracaat edebilirler. -------------- ;;;~~==================::;;~ 

itibaren Fatihte Çarşamba. Değirmen Talipler hüviyetlerini müsbit evrak • 
aokak 4 numaralı fabrikada açık art- ile beraber tahsil tasdikname yahut y enı çıktı 
tırma ile satılacağından talip olanla-

eehadetnamelerini ve ~yet bir vazife- ı 
rm mezktlr gün ve saatte mahallinde de istihdam edilmiş iseler hizmet ~- Dün ve Yarın 
Jıazrr bulunacak memuruna müracaat- hadetnamelerini birlikte ' getirmeli- Tercüme Külliyatı 
1a.n Uln olunur. dirler. No. 63 

(V. No. 20749) 

Doğuın ve Kadın 
Hastalıkları 

MOTEHAsslSI 

Dr. Naşid Erez 
BEYOCLU istiklal caddesi 99 
numaralı Ankara apartmanına 
(Gaz §irk eti üstünde) naklet· 
miştir. Tel. 41572. 

ZAY1 
Çantamla beraber askeri vesikamı 

ka.y'bettim. İçerisinde 360 kuruş ~ 
ra vardı. Bulana. ihelal olsun yalnız 

askeri vesika.mı a.,ağıda.ki adrese gön-
dermesini saygılarımla dilerim. l 

-----------------------
KURUN 

Abone ~artları 
Yıtlılr 6 aylık 3 aylık A.,W. 

Memleketimizde 7SO 420 23S 1 tO 
Y ahana yerleı. il SO 7 2 S 400 1 SO 

Poeta Birlijine l 
rirmiyenyerleref 1800 ~O SOO 180 

Türkıyenın her poatA merkezinde KURUN't 
abone yarılır. 

Telefon 
lclaret 24370 
Yazı ltkri: 21413 

Poeta kutusu: 4' 
T elıraf edrui: KURUN lau.nhul 

SUıldıiı yez: lıtanbul Ankara Ccıddcai 

V AKJT Yurdu. 
s..hibi : ASIM US 

1V AN TURGE.ı'tlEv 

SüreyıJa Sami Eren 

LİZA 

1937 - İstanbul 

&&ES U 

, 

JH 1 
Ka.nm~ Neva M>kxık No. 13l Ali~ Ahmet .,_. _ _.._... _ __. ______ ..,. Neıriyat diıekıöru: Refik A. Sevonsil Fiyatı: 100 kuruş V AKIT Kitabevi 

Kiralık Enılak . 
Bili dergahı vakfı akaratmdan Beyoğlu Kamerhatun ro~ 

:ıılcık sokak 24 No. lu ev. ı1 

Gazi Hasanpaıa vakh akaratmdan Kumıpap Mektep , 
lu dükkan. ., 

Beyoğlu Hüseyin ağa Mahyacı sokak 3 No. lu dükkin· ~ • 
Yukanda yazıh vakıf malların 31-Mayıs--938 sonuna tJ1 

raya verilmesi 8--Şubat-937 gününden itibaren bir ay müdde~ 
lığa bıralalm!fbr. lıteklilerin her gün saat 14.30 da Beyoğl~ 
rektörlüğü Akarat kalemine gelmeleri. (761) 

Akhisar ilbayhğıni:tan: 
Gümrüğü Belediyeye ve ihaleden mütevellit diğer masraf r, 

leri müteahhide ait olmak ve l. Mart 937 Pazartesi günü saat ! ~ 
edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Belediyemizce bir adet yefll 
yon alınacaktır. Bedeli muhammeni 1200 liradır. istekli olan..,-S 
tarif at veçhile o gün saat 14 e kadar Belediye encümenine .e 

görmek istiyenlerin Belediye itfaiyesi ne müracaatlan ilin oluoıd'• 


